
Sayı: 1 - Eylül 2011
Bir Kaplumbağa: Kamu ve Pardus
Pardus'a Göçte Topluluğa Düşenler

Topluluk ve Geleceği
Bisiklet Sevdası

Scribus'ta Tasarım - IV
Bilim İçin Hesapla: GRID

Red Eclipse
Bir Sürecin Yaşamı

K9 Ticari Paketi
Özgür Web Teknolojileri Günleri 2011

Pardus'ta MCU Hesaplama
GNU/Linux Neden %1'de Kaldı?

Gürkan Zengin Röportajı



içindekiler künye

Bu Sayıda Emeği Geçenler:

Adil Güneş AKBAŞ, Ali Erkan İMREK,
Aydın BEZ, Coşkun AKTAŞ,

Efe Gürkan YALAMAN, Ercan TOPALAK,
Erdem ARTAN, Gürkan ZENGİN,

Hamit Giray NART, Hamza ÇAKIR,
Kemal KARATAŞ, Melike İLTERALP,
Mine KILINÇ, Murat KALEKAPTANI,

Server ACİM, Sezai YENİAY,
Yunus AKDAĞLI, Zeki BİLDİRİCİ

PARDUS E-Dergi'nin içeriği, yazarı tarafından
aksi belirtilmedikçe, GNU/FDL v 1.3 ile
l isanslanmıştır. Al ıntı ların, kendi l isansları

geçerl idir.

Pardus isim ve logosu, TÜBİTAK / BİLGEM'in
tescil l i markasıdır.

PARDUS E-Dergi, Pardus toplulukları
tarafından hazırlanmıştır.

3 Editörden
4 Haberler
7 Özgür Web Teknolojileri Günleri 2011
9 Scribus'ta Tasarım - IV
16 K9 Ticari Paket İncelemesi
19 Topluluk ve Geleceği
22 Bisiklet Sevdası
24 Pardus'ta MCU Programlama
28 Pardus'a Göçte Topluluğa Düşenler
31 GNU/Linux Neden %1'de Kaldı?
34 Red Eclipse
41 Bir Sürecin Yaşamı
45 Bir Kaplumbağa: Kamu ve Pardus
49 Bil im İçin Hesapla: GRID
54 Röportaj: Gürkan ZENGİN
60 Karikatür



3

Merhaba,
Özgürlük İçin ve

PardusLinux.Org
toplululukları gönüllüleri

tarafından üretilen dergimizin
birinci sayısıyla karşınızdayız.
İki ayrı platform olarak gözüken Öİ ve PLO
aslında, ülkemizdeki mevcut olan “Özgür
Yazılım Gönüllüleri”nin oluşturduğu ve
çalışmalarını ağırlıklı olarak farklı GNU/Linux
dağıtımları üzerine yoğunlaştırmış kişilerden
oluşan, ortak paydası “GNU/Linux ve Özgür
Yazılım” olan bir yapıdır. Bu platformlarda,
birbiriyle iyi geçinen insanlar olduğu kadar
geçmişte yaşanmış olan bazı nahoş
olaylardan dolayı birbirlerine pek de sıcak
bakmayan kişilerin varlığı da mevcut. Böyle
olması da doğal.
Linux Kulanıcıları Derneği (LKD) ise, Öİ ve
PLO henüz ortada yok iken, ülkemizde
“Özgür Yazılım Bilinci”ni ortaya koymuş olan
ve çalışmalarına, önemli etkinliklerine 10
yıldan fazla bir süredir devam eden önemli bir
sivil toplum kuruluşudur. Ülkemizde, toplumun
“Özgür Yazılım Felsefesi” konusunda
aydınlatılması görevi, hepimizin ortak
sorumluluğundadır. “Biz”i oluşturan grup; ister
Öİ, ister PLO ve isterse LKD olsun, toplumu
“Özgür Yazılım Felsefesi ve Pardus’un
Önemi” konusunda aydınlatmak için, birey

olarak üzerimize düşen ne varsa bunu
gerçekleştirmek için ortak çaba sarf etmek
durumundayız. Bu sebeple, kişisel
çatışmaların “BİZ”i götüreceği hiçbir yer
yoktur.
PARDUS projesinin gerek ulusal, gerekse
uluslar arası boyutta önemli bir değer olduğu
ve bu değerin toplumun daha geniş
katmanlarına yayılmakta olduğunu görece
ğimiz günlerin geleceğine tüm iyi niyetimizle
inanarak yola çıkarsak, yapacağımız her katkı
daha büyük bir anlam kazanacaktır.
GNU/Linux dağıtımı kullanan her birey,
özünde önemli bir eylem gerçekleştirmektedir.
Sahipli yazılımlara ve sahipli işletim
sistemlerine bir karşı duruştur GNU/Linux
dağıtımı kullanmak. Kullanmakta olduğunuz
GNU/Linux dağıtımı farklı başlıklar taşıyabilir
doğal olarak. “Genel Kamu Lisansı” insanlara
bu özgürlüğü verdiği için birbirinden farklı
dağıtım adları bulunmaktadır. Ama ÖZ olan,
ASIL olan, “Özgür Yazılım kullanma
özgürlüğünüzü kullanmakta“ olduğunuzdur.
Asıl mesele budur. “Bireyin istediği/tercih
ettiği GNU/Linux dağıtımını kullanma
özgürlüğüne sahip olması” da, herkesin saygı
ile karşılayacağı bir gerçekliktir.
Bu derginin hazırlanma sürecinde, ülke
mizdeki özgür yazılım camiasından yeni
tanıdıklar edindim. Bu yeni kazanımların
önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca,

ülkemizde ve dünyadaki özgür yazılım
camialarının önemli artılarından biri de,
forumlar, eposta toplulukları gibi iletişim
yolları ile başınız sıkıştığında size erken veya
geç de olsa, bir şekilde ulaşılıyor olunması.
Sözü fazla uzatmadan ve sizi bir an önce
dergideki yazılarla baş başa bırakmak adına,
öncelikle dergimize yazılarıyla katkı veren
tüm yazarlarımıza teşekkür etmek isterim.
Hepsinin ellerine sağlık. Derginin tasarım
boyutunda özverili çalışmalarıyla, gecesini
gündüzüne katan ve hatta ayrıca “Scribus  4”
yazısını yazmayı da bu arada ihmal etmeyen
sevgili Hamit Giray NART kardeşimize,
askere gitme telaşı arifesinde dergimize
yazısıyla sivil yaşamındaki son dakikasında
bile emek veren sevgili Kemal KARATAŞ’a,
Öİ camiasından sevgili dostumuz Sezai
YENİAY’a verdiği tüm destek için ayrıca
teşekkür etmek istiyorum.
Umarım, “PARDUS EDergi”, ülkemizdeki öz
gür yazılım dergiciliği ve verimli bir camia
ürünü olma adına yeni bir başlangıç olur.
Sizleri yazılarımızla baş başa bırakırken, tüm
katkı yapanlara bir kez daha teşekkürlerimi,
dergiyi okuyanlara da saygı ve sevgilerimi
sunuyorum.

Editör Yazısı

OpenClipArt

Server Acim
serveracim@gmail.com
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Fatih Projesi "Pardus" Dedi
Pardus ve öz
gür yazılım
dünyası için
sevindirici bir
haber bugün
TeknoKedi'den
geldi. Eğitim
dünyamız için

önemli ve kapsamıyla büyük bir proje olan
Fatih Projesi Tercihini Pardus'dan yana
kullanmaya karar verdi. Teknokedi'nin
yayınladığı haberin içeriği şöyle:
Fatih Projesi, aylar önce ortaya çıkan, ismini
her yerde duymaya başladığımız, devletin
eğitim sürecinde reform niteliğindeki
değişimin adı. Yaklaşık 3 milyar TL'ye mal
olacak projenin hedefi, eğitimöğretim sis
temini teknolojik altyapı ile güçlendirmek.

Bugün aldığımız ve iki ayrı bakanlığın yanı
sıra Başbakanlık'tan da doğrulattırdığımız
haber, son derece sevindirici: Fatih Proje
si'nin ihale şartnamesinden Microsoft
Windows çıkartılarak, Pardus'un adı konmuş
durumda!
TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde geliştirilen
Linux tabanlı işletim sistemi Pardus'un adı,
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Ulaştırma Bakan
lığı'na iletilen yeni ihale şartnamesinde yer
alıyor. Fatih Projesi, Ulaştırma Bakanlığı
bünyesinde oluşturulan "Evrensel Hizmet
Fonu"ndan yararlanacağı için, ihale süreci
Ulaştırma Bakanlığı tarafından yönetilecek.
Türkiye'de bilgi toplumunun geliştirilmesine
katkı sağlamak ve bilgisayar okuryazarlığı da
dâhil olmak üzere bilgi teknolojilerini yaygın
laştırmak amacıyla Ulaştırma Bakanlığı
bünyesinde kurulan "Evrensel Hizmet Fonu",
Fatih Projesi ihalesi için 820 milyon TL'lik bir
destek sağlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'nı bu karardan dolayı
kutluyor, bu yeni ihalenin başına bir "yol
kazası" gelmemesini umut ediyoruz!

özgürlükiçin.com

Kapımızı Çalan Olmadı!
Pardus Proje
yöneticisi Er
kan TEKMAN
'ın Fatih Proje
si, tablet bilgi
sayarlar ve
Pardus hak
kında yaptığı
açıklamalar,

Haberturk sitesinde yayınlandı. Haberin
içeriği şöyle:
"Google, HP, Intel, Apple ve Microsoft gibi
dünya devlerinin yakından takip ettiği FATİH
Projesi’ndeki tablet üretimi için Türkiye’nin ilk
ve tek ulusal işletim sistemi Pardus da
devreye girdi.
TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji
Araştırma Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde
2005’te ilk sürümü çıkan ulusal işletim sistemi
Pardus ile Fatih Projesi’ne 2 yıl önceden
hazır olduklarını belirten Pardus Proje
Yöneticisi Erkan Tekman, “Tablet bilgisa
yarlarda ARM adlı işlemcilere dayalı işletim
sistemleri çalıştırılıyor. Biz de 2 yıl önce
Pardus’un ARM tabanlı işletim sisteminin
denemesini yaptık ve başarılı olduk. Fakat
fırsat çıkmadığı için ürün haline çeviremedik”
dedi.

Haberler
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Bu anlamda FATİH Projesi’nin
kendileri için de bir fırsat olduğunu

aktaran Tekman, “Ancak FATİH Projesi
çerçevesinde yapılması hedeflenen tablet

konusunda bize gelen bir talep veya başvuru
yok, henüz bizimle resmi temasa geçen de
olmadı. Eğer, tablet projesinde yerlilik oranı
yüksek tutulmak isteniyorsa, bu ancak içerik
ve uygulama alanında olabilir. Donanımında
ister istemez dışa bağımlılık söz konusu” diye
konuştu.

özgürlükiçin.com

Pardus 2009 için Güncelleme Yöneticisi
Depoda
Pardus 2009 sürüm yöneticisi Onur Küçük'ün,
duyuru listesine düştüğü elektronik posta ile
duyurduğu Pardus 2009 > Pardus 2011
güncelleme yöneticisi, 24 Ağustos günü
Pardus 2009 kararlı deposunda yerini aldı.
Güncelleme Yöneticisi ile, Pardus 2009'un
sadece 32bit (i686) sürümü bulunduğundan,
güncelleme yapılacak olan Pardus 2011
sürümü de 32bit olacak.
Geçişin nasıl yapılacağı ile ilgili güzel bir
belge Pardus Wiki'de yerini almış.

Pardus 2009 depolarına 29 Ağustos itibariyle
herhangi bir güncelleme ya da yeni paket
artık girmeyecek.

pardus-linux.org

LinuxCon 2011 Konferansı Kanada'da
Yapıldı

Dünyanın en büyük GNU/Linux organizas
yonlarından biri olan LinuxCon'un üçüncüsü
olan LinuxCon 2011, Vancouver Kanada'da
yapıldı. LinuxCon'a dünyanın her tarafından,
çekirdek geliştiricilerinden işletme yönetici
lerine, sistem yöneticilerinden son kullanıcı
lara kadar, GNU/Linux topluluğundan kişiler
katıldılar.

pardus-linux.org

Linux Journal Ödülleri 2011
Linux Journal, her yıl olduğu gibi
bu yıl da GNU/Linux dünyasının
en çok sevilen, beğenilen ve
kullanılan ürünlerini Linux Journal

Readers' Choice Awards (Linux Journal
Okuyucu Seçimi Ödülleri) ile seçiyor.Bu yıl
17.si düzenlenen yarışma ile GNU/Linux
uzmanlarının, dergi okurlarının ve diğer tüm
GNU/Linux kullanıcıların katıldığı bu büyük
ankete siz de katılabilir, kullandığınız ve
sevdiğiniz ürünleri destekleyebilirsiniz.
Anketteki başlıca kategorilerse aşağıdaki
gibi:
Best Linux Distribution (En İyi GNU/Linux
Dağıtımı)
Best Desktop Environment (En İyi Masaüstü
Ortamı)
Best Web Browser (En İyi İnternet Tarayıcı)
Best Email Client (En İyi Eposta İstemci)
Best IM Client (En İyi Anlık Mesajlaşma Uy
gulaması)
Best IRC Client (En İyi IRC İstemcisi)
Best Microblogging Client (En İyi Mikroblog
İstemcisi)
Best Office Suite (En İyi Ofis Takımı)
Best Graphics/Design Tool (En İyi Grafik/
Tasarım Aracı)
Best Digital Photo Management Tool (En İyi
Fotoğraf Yönetim Aracı)
Best Audio Tool (En İyi Ses Aracı)
Best Audio Player (En İyi Müzik Çalar)
Best Media Player (En İyi Medya Oynatıcı)
Best Bookmark Syncing Tool (En İyi Yerimi
Eşleme Aracı)
Best Cloudbased File Storage (En İyi
Bulut Hesaplama Tabanlı Dosya

Haberler
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Depolama)
Best Kidfriendly Application (En İyi

Çocuk Dostu Uygulama)
Best Game (En İyi Oyun)

Best Package Management Application (En
İyi Paket Yönetim Sistemi)
Best Brand of Video Chipset (En İyi Video
Çipset Markası)
Best Linux Smartphone (En İyi GNU/ Linux'lu
Akıllı Telefon)
Best Linuxbased Gadget (En İyi GNU/Linux
tabanlı Zamazingo)
Best New OpenSource Project  released in
2009 or 2010 (2009 ya da 2010'da Yayım
lanmış En İyi Yeni Özgür Proje)
Which product would you title "Product of the
Year" in the Linux space? This product should
be groundbreaking, interesting, innovative,
or just plain cool (GNU/Linux dünyasında
"Yılın Ürünü" diyebileceğiniz ürün nedir? Bu
ürün çığır açan, ilginç, yenilikçi ya da sadece
klas olabilir.)
Bu kategoriler için seçimlerinizi gerçekleşti
rdikten sonra Finished? Submit your Survey
(Bitti mi? Anket Formunuzu Gönderin)
düğmesine basmanız yeterli. Oylamaya
katılmak için bağlantı:
http://www.linuxjournal.com/rc2011
Geçtiğimiz yıl yapılan oylama neticesinde
Pardus büyük bir sürpriz yaparak 'En iyi

dağıtım' kategegorisinde ve 'Yılın ürünü'
kategorisinde beşinci sırayı alarak büyük bir
sükse yapmıştı. Pardus'un paket yöneticisi
PiSi ise yine kendi alanında beşinci sıraya
yerleşmişti.

özgürlükiçin.com

Linux'un Yaratıcısı Linus Torvalds XFCE'e
Geçti
Google+'da Dave Jones'un çatığı çekirdek
güncellemesi ile ilgili mesaja, “Elin değmiş
ken, GNOME çatallaması ya da GNOME 2
desteği de isteyebilir misin? Makul
arabirimimi geri istiyorum. Yine GNOME 3
denilen kötü karmaşayı sevenlerle karşılaş
tım. ” şeklinde mesajı ile katıldı. İkinci
mesajında ise, GNOME 3'ten XFCE'e
geçtiğini belirterek, bunun sebebinin kurulum
ya da teknik bir problem değil; kullanıcı
deneyimlerini beğenmemesi olduğunu açık
ladı.

pardus-linux.org

Haberler
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Özgür Web Teknolojileri Günleri
2011 Yaklaşırken
Özgür Web Teknolojileri Günleri;
Linux Kullanıcıları Derneği (LKD)
ve Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar
Topluluğu işbirliğiyle, ilki 2010 yılın
da düzenlenen, Türkiye'deki özgür
yazılım temalı etkinlikler arasında
şimdiden önemli bir yer edindiğini
düşündüğüm bir etkinlik. İlki çok
beğenildiğinden olsa gerek, önü
müzdeki Ekim ayında ikincisi
gerçekleşecek. Hazır etkinlik yakla
şıyorken, etkinliğin mutfağında yer
alan biri olarak, Türkiye'deki özgür
yazılım topluluğunun büyük küme
lerinden birini oluşturan Pardus
kullanıcılarının / gönüllülerinin bir
araya geldiği iki büyük platformun
güçbirliğiyle çıkan bu edergide,
etkinlikle ilgili bir yazının da yer
almasının güzel olacağını düşün
düm.
Daha önce çeşitli mecralarda yer
almış olsa da, etkinliğin nasıl
ortaya çıktığına kısaca değinmekte
fayda var. Yeditepe Üniversitesi
Bilgisayar Topluluğu'nda bir araya
gelmiş ve çeşitli özgür yazılım
etkinlikleri düzenlemekte olan bir
grup arkadaş olarak, tek tek semi

nerler düzenlemenin ötesine geçip daha çok insanı bir araya
getirebileceğimiz büyük bir özgür yazılım etkinliği yapmak istedik.
Bu doğrultuda 2010 yılının başlarında LKD yönetimi ile iletişime
geçerek niyetimizi onlarla paylaştık. Heyecanımızın aynı düzeyde
karşılık bulmasının ardından bir süre devam eden yazışmalar
sırasında, derneğin uzun yıllardır düzenlediği Özgür Yazılım ve
Linux Günleri etkinliklerinde web uygulamalarıyla ilgili oturumların
özellikle son yıllarda yoğun ilgi çekmesinden yola çıkılarak
tamamen bu alana odaklanan bir etkinlik düzenleme önerisi geldi.
Önerinin herkesçe kabul edilmesiyle hummalı çalışmalar başladı
(tahmin edebileceğiniz gibi ilk çalışma etkinliğin web sitesinin
oluşturulmasıydı), müthiş yoğun geçen 2010 yaz aylarının ardından
etkinlik ülkemizde özgür yazılım ve web teknolojileriyle ilgilenen
herkese "Merhaba" dedi.
Cuma ve cumartesi günlerine denk gelen Özgür Web Teknolojileri
Günleri'nin ilkinde, iki gün boyunca üç ayrı salonda eşzamanlı
olarak düzenlediğimiz oturumlarda 40'ın üzerinde konuşmacı, 34
farklı konu başlığında bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.
Salonların ikisi seminer salonu iken üçüncüsü etkinliğin gerektirdiği
özgür yazılımlarla donatılmış olan bir bilgisayar laboratuvarıydı ve
buradaki atölye oturumlarına katılan meraklılar öğrendiklerini aynı
anda uygulama imkanına sahip oldular. Seminer salonlarında ise
konuşmacılar paylaşmak istedikleri konuları 45'er dakikalık seminer
ya da 20'şer dakikalık kısa bildiriler şeklinde sundular. Ekstra bilgi
olarak, bazı oturumlarda konuşmacıların dinleyicilere sürprizler
yaparak çeşitli hediyeler dağıttıklarını da atlamayalım. :) İki günde
gerek seminer salonlarında gerekse atölyede PHP, Java ve Python
gibi dillerden çeşitli uygulama geliştirme çatılarına; Wordpress ve
Drupal gibi içerik yönetim sistemlerinden kurumsal uygulama
örneklerine kadar web alanında akla gelen hemen hemen tüm
özgür teknolojilerden bir başlık bulmak mümkün oldu. Bu
yazının yazıldığı sırada Özgür Web Teknolojileri Günleri

DDUUYYUURRUU

Adil Güneş AKBAŞ
adil@ozguryazilim.org

Özgür Web Teknolojileri
Günleri 2011 etkinliği
yaklaşırken, Adil Güneş
AKBAŞ, bizleri etkinlik
hakkında aydınlatıyor ve
hepimizi de etkinliğe davet
ediyor.

ÖWTG 2011
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2011 için oturum önerileri alınmaya
devam ediliyor ve orada da içeriğin

aynı şekilde dopdolu olacağını öngörmek
çok yanlış olmaz.

Etkinliğin detaylarına hafiften giriş yapmış
ken, bütün bunların nasıl organize edildiğini
biraz anlatmaya çalışayım. Kabaca yapılan
işleri ikiye bölersek; etkinliğin salonları,
salonlarda yapılan sunumlar sırasındaki
çeşitli gereçler gibi fiziksel ihtiyaçlar Yedite
pe'deki topluluk üyelerinin çalışmalarıyla
temin ediliyor. Etkinlik duyurularının yapıl
ması, web sitesinin güncellenmesi, yapılacak
sunumların belirlenmesi ve saatlerinin ayar
lanması gibi işler de LKD üyelerinin çabala
rıyla gerçekleşiyor. Elbette ki bu çalışmalar
birbirinden çok kesin çizgilerle ayrılmıyor ve
her iki alanda ortak çalışmalar da yürütülüyor,
karşılıklı destek sağlanıyor. Öte yandan,
birçok özgür yazılım etkinliği gibi Özgür Web
Teknolojileri Günleri de destek vermek
isteyen herkesin katkılarına açık olduğu için,
tüm özgür yazılım topluluğuna bir Etkin
Katılım Çağrısı yapılarak etkinliğe bir
oturumda sunum yaparak katkı sağlamak
isteyenlerin oturum önerilerini iletmeleri
isteniyor. Bu şekilde toplanan oturum önerileri
etkinliğin Program Kurulu tarafından
değerlendirilerek etkinlik programı oluşturu
luyor ve web sitesinde yayımlanıyor. Epey
geniş bir zamana yayılan tüm bu çalışmalar
süresince birçok özgür yazılım gönüllüsü bir

işin ucundan tutarak etkinliğin en iyi şekilde
gerçekleşmesi ve katılımcılara en yüksek
faydanın sağlanabilmesi için çaba sarf ediyor.
Etkinliğe son birkaç gün kaldığında ise
etkinlik alanı ve salonlar hazırlanıp süsle
nerek geri sayımın bitmesi bekleniyor.
Salon, oturum, sunum gibi sözcükleri bol bol
kullanarak etkinliği anlatmaya çalışıyorum
ama tabii ki bu sözcükler hiçbir zaman yeterli
olmuyor. Çünkü bu tür etkinliklerin güzel
anlarının bir kısmı da bu sözcüklerin kapsa
mının dışında yaşanıyor. Özgür yazılım
severlerin bu yoğunlukta bir araya geldiği
yerde en koyu sohbetler oturum aralarında
çaykahve eşliğinde gerçekleşiyor, yeni
yüzlerle tanışılıyor, özgür yazılımlarla ilgili
tecrübeler katılımcılar arasında da paylaşıl
maya devam ediliyor.
Önümüzdeki ekim ayının 14 ve 15'inde
gerçekleşecek olan Özgür Web Teknolojileri
Günleri 2011'i tanıtmaya yönelik yazdığım bu
yazıda bir önceki etkinliğe gereğinden fazla
görünebilecek kadar yer ayırdığımın bilincin

deyim. Bunu yapmaktaki amacım, etkinliğin
nasıl olacağına dair varsayımsal ifadelere
başvurmaktansa, bir nevi "Bakın yapılmışı
var" diyerek özellikle önceki etkinliğe
katılamamış olan meraklılara daha somut bir
biçimde anlatabilmekti. Geçen yıl katılama
mış olanların neler kaçırdıklarını görerek bu
yıl katılmaya daha istekli olacaklarını
umuyorum. Etkinlikle ilgili merak edilebilecek
diğer tüm bilgilere Özgür Web Günleri [1]
sitesinden erişilebildiğini hatırlatarak tüm
PARDUS EDergi okurlarını Özgür Web
Teknolojileri Günleri'ne davet ediyorum.
[1] http://ozgurwebgunleri.org.tr

ÖWTG 2011
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Scribus'ta Tasarım yazı dizimizin
önceki bölümünde, metinlerle ça
lışmaya başlamış ve bu bölümü
müzde devam edeceğimizi belirt
miştik. Ortak dergi için belirteyim
ki, merak edenler için, yazının ilk
üç bölümü PLO ederginin 30, 31
ve 32. sayılarında yayımlanmıştır.
Bu sayıları PLO ederginin arşivle
rinden [1] indirebilirsiniz.
Bu bölümümüzde, geçtiğimiz bö
lümde oluşturmayı gördüğümüz
metinlerin, biçimlendirilmesini işle
yeceğiz. Yazı tiplerinin yönetimi,
yazı biçimleri ve stiller, karakter ve
paragraf özellikleri, bu bölümümü
zün konusu olacak.
Bir metnin özelliklerini değiştirmek
için, F2 ile açtığımız Özellikler
Paneli'ni kullanıyoruz. İzleyebilece
ğimiz iki yöntem var:
1 Bir metnin belli bir kısmını
seçerek, yerle olarak değişiklik
yapmak
2 Metin çerçevesini seçerek,
çerçeve içindeki metnin tamamı
üzerinde değişiklik yapmak.
İkinci seçeneğimiz oldukça pratiktir,
ama her zaman en kullanışlı

yöntem değildir. Hatta size zaman kazandıracak olacak ikinci
yöntem, bazen çalışmanızı tehlikeye sokabilir. Bir metin üzerinde
yerel değişiklik yapacaksak, metin çerçevesine çift tıklayarak,
çerçevenin içeriğine gireriz. Özelliklerini değiştirmek istediğiniz
kısmı seçili hale getirerek, F2 ile Özellikler Paneli'ni açar ve “Metin”
sekmesinden özellikleri değiştirebiliriz. Ancak, çift tıklamanın
düzgün çalışmaması durumunda, değişiklikler tüm çerçeve içindeki
metne uygulanır. Sayfalarca giden uzun bir metinde, tüm
ayarlarınızı yapmış ve metni güzel yerleştirdikten sonra, bir
paragrafı değiştirmeye çalışırken, yanlışlıkla tüm metni değiştirmek,
gerçekten çok can sıkıcı bir durumdur. Hatta metin çerçevelerini
birbirlerine bağlamışsanız, değişiklik, sayfalar boyunca olur. Daha
önceki bölümlerde belirttiğimiz gibi, Scribus'un geri al fonksiyonu,
katman içeriklerine uygulanamamaktadır. Bu yüzden, bu tip
değişiklikler yapmadan önce, mutlaka belgenizi kaydedin. Aslında

benim bu tip bir işlem için önereceğim en
güvenli yol, değiştirmek istediğiniz bölgeyi
silerek, o yazıyı bağımsız bir metin
çerçevesi içine yazarak, değişiklikleri
burada yapmaktır. Bu yol, yapacağınız
değişikliğin, metnin yerleşimi üzerinde
etkisini sıfırlayacaktır.

Yazı Tipi ve Boyutu
Kelime işlem uygulamalarını kullanıyor
sanız ki çoğumuz kullanıyoruz, metin
biçimlendirmenin temellerini (yazıtipi
seçmek, yazı boyutu, kalın yazı, yatık
yazı, yazı rengi gibi) zaten biliyorsu
nuzdur.

AATTÖÖLLYYEE

Hamit Giray NART
hamit@pardus-linux.org

Özgür yazılımın en güçlü
masaüstü yayımcılık aracı
olan Scribus'un tasarım
atölye yazısının 4.
serisinde, metin biçimleri
konusu ile metinlerle
çalışma sona eriyor.
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Scirbus'ta metin özelliklerini tümü,
Özellikler Paneli'nin “Metin” sekmesi

ve alt sekmeleri altında toplanmıştır.
Özelliker Paneli'ni açıp da “Metin” sekmesine
gittiğinizde ilk karşınıza çıkacak olan, yazı tipi
ve yazı tipi boyutu seçenekleridir. En üst
sırada yer alan yazı tipi seçeneğinin kullanımı
gayet açık. Sağ taraftaki ok simgesine
basıyorsunuz ve açılan listeden uygun bir
yazı tipi biçimi seçiyorsunuz. Yerel değişiklik
yapıyorsanız, seçili kısım; tüm metin
çerçevesini seçtiyseniz çerçevenin içindeki
(eğer seçili çerçeve, başka metin çerçeve
lerine bağlı ise (bkz. Scribus'ta Tasarım – III)
o çerçevelerde dahil olmak üzere) tüm metin,
seçtiğiniz yazı tipine bürünür. Altında ise,
seçtiğiniz yazı tipinin biçimlerinin bir listesi
vardır. Scribus, yazı tipi biçimlerini butonlarla
göstermek yerine listelemeyi seçmiştir.
Buradaki biçimlerden Regular normal yazı tipi
biçimini, Medium kalın yazı tipi biçimini, Italic
ise yatık yazı tipi biçimini ifade etmektedir.
Eğer ikisini yanyana görürseniz, bu her iki
özelliğinde aynı anda uygulanacağı anlamına
gelir. Yani listedeki “Medium Italic” kalın ve
yatık biçim anlamına gelir. Buraları açık ve
kolay. Ama bu kısımda açıklamamız gereken
bir unsur var.
Kelime işlemciler (OpenOffice, LibreOffice),
kullanıcının işini kolaylaştıracak bir yazı tipi
yönetim gereci ile gelirler. Bu uygulamalarda,

bir yazı tipini seçtiğinizde, o yazı tipi hakkında
bilgi sahibi olmanız gerekmemektedir. Yazı
tipini seçer ve biçim butonlarından istediği
nize basarsınız olur biter. Ancak Scribus'un
böyle bir özelliği yoktur. Seçilen yazı tipine
göre, biçim menüsünün içeriğinin değiştiğini
görebilirsiniz. Hatta bazı yazı tiplerinin sadece
Regular seçeneğine sahip olduğunu
görürsünüz. Tek cümle ile tabir edecek
olursak, Scribus yazı tipleri, sisteminizde
kurulu olanlardan ibarettir. Eğer kurulu yazı
tiplerinin içinde, istediğiniz yazı tipi
dosyalarında yatık katman yoksa, Scribus'ta
bu yazı tipini yatık olarak kullanmanın bir yolu
yoktur. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız,
bir başka yazı tipi seçebilir ya da istediğiniz
yazı tipinin, istediğinizi biçim katmanına sahip
olanını bulup sisteminize kurmak yollarından
birini seçmelisiniz. İnternet üzerinde bir çok
yazı tipi indirebileceğiniz site mevcut. Ancak
indirip kullanacağınız yazı tiplerinin
lisanslarına dikkat edin. Kişisel kullanım için
ücretsiz olanlar, her zaman ticari amaç ya da
yayım için uygun olmayabilirler. Genelde
sitede açıklama bulabilirsiniz ya da
sıkıştırılmış dosya biçiminde olan yazı
tiplerinin içlerinden kullanım ile ilgili notlar
çıkar. Bunlara dikkat edin.
İkinci sırada ise, yazı tipi boyutu geliyor.
Aynen yazı tipini seçer gibi, yazı tipi
boyutumuzu da aynı biçimde değiştiriyoruz.
Ancak burada da dikkat edeceğimiz bazı

unsurlar var. Kelime işlemcilerde, genelde
yazının yeri ile ilgili pek endişe etmeniz
gerekmez. Ancak Scribus gibi katman temelli
uygulamalarda, katmanlar olmadan yazı
olmayacağını söylemiş ve metin çerçe

velerinin de
birer katman ol
duklarını belirt
miştik.
Yani yazacağı
nız metin, bir
çerçeve ile sı
nırlıdır ve bu
çerçevenin içine
yerleşmek
zorundadır.

Bunu zaten daha önceki bölümlerde belirt
miştik. Burada tekrarlamamızın nedeni ise,
yazı tiplerine göre yazı boyutlarının değiş
kenlik göstermeleri. Yukarıdaki ekran görün
tüsünde de herşey açık bir şekilde görünüyor.
Birbirine eşit iki metin çerçevesi içinde aynı
paragraf, aynı yazı tipi boyutlarında ama
farklı yazı tiplerinde yazılmış olarak
görünüyor. İlk çerçeve içindeki Nimbus 15
punto boyutundaki yazı, çerçeve içine
rahatlıkla sığarken; ikinci çerçeve içindeki
Sans yazı tipi, aynı boyutlarda olmasına
rağmen sığmamaktadır. Yazı tipi ve
boyutu değiştirirken dikkat etmeniz

Scribus'ta Tasarım - IV

10PARDUS E-Dergi Sayı: 1 - Eylül'11



gereken en önemli unsur budur.
İkinci çerçevede görebileceğinizi gibi

“etmeniz gerekmez.” kelimeleri, çerçe
venin dışına taşmıştır ve çerçevenin sağ

altında kare içinde bir “X” sembolü çıkmıştır.
Bu sembol, metnin çerçeve dışına taştığını ve
bağlı herhangi bir başka çerçeveye de
aktarılamadığını göstermektedir. Yazı tipi ve
boyutu ile oynarken, bir gözünüz de metin
çerçevesinin sağ alt köşesinde olsun.
Yazı tipi boyutumuzu değiştirmenin bir de
pratik yolu var. Yazı boyutunu, Özellikler
Paneli'ni kullanmadan ve çerçeve boyutları ile
orantılı olarak da değiştirebiliriz. Bunun için
metin çerçevesinin boyutlarını fare ile
değiştirirken, Alt+Ctrl tuşlarına basılı tutarsa
nız, metin boyutu da çerçeve boyutlarına
orantılı olacak şekilde değişecektir. Ancak
burada da yazı tipi boyutlarının kaç punto
olduğu hakkında bir fikriniz olmayacaktır. Yani
burada da pratik yol, her zaman geçerli olan
olmayacaktır. :)
Yazı Tipini Elle Ölçeklendirme
Buradaki boyutlandırma tabiri, İngilizce
“scale” tabirinin karşılığıdır. Yani yazı tipi
boyutu değil. Bunu, Özellikler Paneli'nin,
“Metin” sekmesinin, “Advanced Settings” alt
sekmesi altından yapıyoruz. Ancak burada da
ek bir bilgi vereyim. Yazı tipi kullanırken,

genelde PostScript olarak tabir edilen *.ttf
(TrueType) ya da *.otf (OpenType) tiplerini
kullanırız. Vektör olan bu yazı tipleri,
boyutlandırma sırasında herhangi bir bozul
ma yaşamıyorlar. Ama *.btf (BitMap) ipleri,
ölçeklendirme sırasında bozuluyorlar.
İlk sırada normal yazı, ikinci sırada ise yatay
boyutlandırma, üçüncü sırada ise dikey
boyutlandırma etkilerini görüyorsunuz.
İlk sırada bir oynama yok. İkinci sırada ise,

harfler yatay olarak yarı yarıya küçültülüyor.
Son sırada ise, aynı küçültme dikey olarak
yapılıyor. Burada ilginç bir kısım da var: Dikey
boyutlandırma, metin çerçevesi ile sınırlı
kalmıyor. Dikey boyutlandırmada harfler
metin çerçevesi dışına taşabiliyorlar. Ama
yatay boyutlandırmada bu olmuyor. Bir hata
mıdır, yoksa bilerek mi yapılmıştır anlaya
madım.
Yazı tipi boyutu için küçük bir ek bilgi vererek,

burayı geçelim. Tasarımlarda çok büyük
boyutlar kullanmamaya özen gösterin. Ancak
elbette, tasarımınıza göre uygun yazı
boyutunu seçmeniz gerekecektir. Yine de
standart baskı tasarım boyutu 12 puntodur.
Yazı tipi, boyutu ve boyutlandırma gibi
ayarları ana metne uygulayın ve yerel
düzenlemeleri sonradan yapın. Yerel düzen
lemeler ana yerleşimi fazla etkileyecekse, o
kısım için ayrı bir metin çerçevesi oluştur

mak, sağlam bir çözüm
olacaktır.
Yazı tipi boyutlandırma
ayarlarının üst solunda ise
harflerin aralarındaki boş
lukları ayarlayabileceğiniz
araç bulunuyor. Bunu da
yazı boyutları ve tipleri gibi
yerel ya da yazının tümü
ne uygulama şansına sa

hipsiniz. Yine burada dikkat edilecek husus,
yazı tipi boyutunu ayarlamada olduğu gibi,
harfler arası boşluğun her yazı tipinde aynı
olmaması.

Bu ayarı yazı geneline uygulayacaksanız,
buna dikkat edin.
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Metin Rengi
Metin rengi, önemli olsa da, ihtiyaç olan

bir özellik değildir. Normal de yazılar beyaz
kağıt üzerinde okunaklı olması sebebiyle, ön
tanımlı olarak, siyah ile renklendirilirler. Yine
de renkli yazılar, renkli fotoğrafların
kullanıldığı tasarımlar için kullanılmaktadır.
Scribus'ta yazı rengi, Özellikler Paneli'nin
“Metin” sekmesinin, “Color & Effects” alt
sekmesi altından ayarlanmaktadır.

Yazı rengi kova şeklindeki renk listesinden,
renk seçilerek ayarlanabilir. Bunu da, aynen
yazı boyut ayarları gibi, tüm metin ya da yerel
olarak yapabilirsiniz. Hemen sağındaki
“%100” yazılı buton ise, rengin doygunluk
derecesini ayarlamamızı sağlıyor. Burada
siyah ve temel renkleri bulacaksınız.
Scribus'ta kendi renginizi de ayarlayabilirsiniz.
Ancak onu da başka bir bölümde göreceğiz.

Renk paletinin hemen altında ise yazı tipi
efektleri butonlarımız var. Bunlar soldan sağa:
 Altı Çizili: Tüm harfler ve boşluklar, altı çizili
olarak yazılır. Bu butona bir süre basılı
tutarsanız, “Displacement” (yerleşim) ve

“Çizgi genişliği” ayarları belirecektir.
Displacement kısmından, çizginin metne olan
mesafesini; Çizgi genişliğinden ise, çizginin
kalınlığını ayarlayabiliriz.
 Kelimeler Altı Çizili: SAdece kelimeler altı
çizili olarak yazılır. Boşlukların altı çizilmez.
Bu butona bir süre basılı tutarsanız, Altı Çizili
butonunun ayarları belirecektir.
 Alt Yazı: Normal yazının sağ altına yazılacak
olan alt yazı için kullanılır.
 Üst Yazı: Normal yazının sağ üstüne yazı
lacak olan üst yazı için kullanılır.
 Tüm Harfleri Büyüt: Yazıdaki bütün harfler
büyük harf olarak yazılır.
 İlk Harfleri Büyüt: Yazıdaki tüm ilk harfler bü
yük harf olarak yazılır.
 Metin Üzeri Çizili: Bu buton, metnin üzerinde
bir çizgi ile birlikte yazılmasını sağlar. Bu
butona bir süre basılı tutarsanız, aynı altı çizili
butonlarında olduğu gibi çizginin konumu ve
kalınlığını ayarlayabileceğiniz bir pencere
belirecektir.

 Dış Çerçeve: Metindeki harflerin çerçeveli
olarak yazılmasını sağlar. Bu butona bir süre
basılı tutarsanız, çerçeve kalınlığını

ayrlayabileceğiniz bir ayar penceresi
belirecektir. Yhine bu butona basınca,
yukarıdaki renk paletinde fırça paletinin de
aktif olduğunu göreceksiniz. Aynı harf rengi
özelliklerini gösteren bu palet, harf
çerçevesinin rengini belirlememizi sağlar.
Çerçeve rengimizi, yazı renginden ayrı
belirtebiliriz.
 Gölgeli Yazı: Yazıya gölge efekti ekler. Bu
butona bir süre basılı tutarsanız, gölge
efektinin X ve Y koordinatı üzerinde hareket
etmesini sağlayan bir pencere belirecektir. Bu
buton da renk paletindeki fırça paletini aktif
hale getirir. Bu kez, yazı gölge rengini bu
paletten ayarlamamızı sağlar.
 Sağdan Sola Yazı: Yazıların, Arapça'da ol
duğu gibi, sağdan sola doğru yazılmasını
sağlar.
Kısa bir not olarak değinmek gerekirse, metin
arka planı rengi ayarlamak gibi bir ayar
Scribus'ta yok. Metin çerçevesinin altına
(katman sıralaması olarak altına) renkli bir
şekil ekleyerek (bkz. Scribus'ta Tasarım – I)
arka plan rengini oluşturuyoruz.
Paragraf Biçimleri
Yazı özellikleri kadar bilinmese de,
paragraf özellikleri de en az onlar kadar
pratiktir. Paragraf özelliklerine
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ulaşmak için Özellikler Paneli'ni
kullanabilirsiniz. Ancak buradaki

seçenekler oldukça kısıtlıdır. İkinci
olaraksa, metin düzenleyicisi içinde paragraf

stilleri oluşturarak, paragraf seçeneklerinin
tamamını kullanabilirsiniz. Öncelikle Özel
likler Paneli'nde bulunanları bir tanıyalım.
Burada ilk olarak, yazı tipi boyutu seçeneğinin
altında bulunan metinler satırları boşluğu
ayarımız var. Burası, paragraflar arasındaki
mesafeyi ayarlamamızı sağlar. “Fixed
Lineheight” varsayılan olarak başlar. Hemen
yandaki punto boyutu ile paragraflar arası
boşluğu değiştirebiliriz. “Automatic
Linespacing” yazı tipi boyutuna göre boşluğu
otomatik olarak atar. En kolay seçenektir.
“Align to Baseline Grid” seçeneği, özellikle
sütun şeklindeki paragrafların düzgün görün
mesini sağlar.
İkinci olaraksa, bu seçeneğin altındaki
“Hizalama” düğmelerimiz var. Bunların ne
olduğunu, kelime işlem uygulaması kulla
nanlar zaten bilirler. En soldan başlarsak
sırayla, paragrafı sola yaslama, paragrafı
ortalama, paragrafı sağa yaslama, paragrafı
her iki tarafa hizalama ve paragrafı her iki
tarafa hizalamaya zorlama düğmeleridir. Son
ikisi arasındaki fark düğme üstündeki ön
izlemeden de aslında rahatlıkla anlaşılabili
neceği gibi iki tarafa hizalama düğmesi,

metin çerçevesinin ortasında kalmış olan en
son paragraf satırını, sola yaslı olarak bırakır.
Hizalamaya zorlama düğmesi ise, paragrafın
nerede bittiğine önem vermeksizin, kelime
lerin arasını otomatik olarak açarak, son satırı
da her iki tarafa yaslar. Özellikle sütun gibi
dar alanda yazı varsa, bu kısım önemlidir.
Sanırım alttaki ekran görüntüsü, bunların

farkını benden daha iyi açıklayacaktır. Soldaki
hizalama, sağdaki ise hizalamaya zorla
seçenekleri ile hizalanmıştır.
Üçüncü olarak “Metin” sekmesinin “Advanced
Settings” alt sekmesi altında bulunan “Word
Tracking” ayarları, kelimeler arasındaki
boşluğun, minimum ve normal değerlerini
girerek, Scribus'a bu kelimelerin hizalaması
sırasında aralarında bırakılacak olan boşluk
aralığını belirtmemizi sağlar.
Dördüncü olarak yazı tipi boyutu ile oyna
yarak hizalama sağlayabileceğiniz, “Glyph
Extension” geliyor. Burada da aynı “Word
Tracking” ayarı gibi, Scribus'a aralık
belirtiyoruz. Ancak bu aralık %110 ve %90

arası olabiliyor. Daha üst değer tanımla
namıyor, çünkü boşluklar bozulmalara yol
açıyor.
Beşinci olarak, “Metin” sekmesinin “Optical
Margins” alt sekmesi var. Burada da kısa
kelimeler (bağlaçlar gibi) ve noktalama
işaretlerinin hizalama seçenekleri bulunuyor.
Sütun içinde noktalama işaretlerinin hizala
masında gerçekten güzel sonuçlar çıkarıyor.
Paragraf, Karakter ve Çizgi Stilleri

Özellikler Paneli'nin “Metin” sekmesi altında
bir “Stil Ayarları” alt sekmesi var. Buradan
tanımladığımız karakter ve paragraf
stillerine ulaşabiliyoruz. Burada

Scribus'ta Tasarım - IV
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yukarıda saydığımız paragraf ve
yazı tipi özelliklerini bir araya topla

yarak, bunları bir stil altında birleşti
rebiliyoruz.

Stil Oluşturmak
Bir stil oluşturmak için Scribus'ta Edit >
Styles yolunu izleyerek ya da doğrudan F3
tuşu ile Style Manager penceresini açabilir
siniz. Sol alttaki “Yeni” butonuna basarak,
açılan üç stilden birini (paragraf, karakter
veya çizgi) seçiyoruz. Bunlardan birini
seçtiğimizde sağ taraftaki panelde özelliklerin
tümünü içeren bir pencere açılıyor.
Paragraf stilinde, yukarıda anlattığımız boş
luklar ve hizalama ayarları, Optical Margins
ve Advanced Settings ayarlarını görebilirsiniz.
En altta ise, sağ ve sol yerleşim düzenine
göre girinti ayarlarını yapabileceğimiz,
“Cetvelleyiciler ve Girintileyiciler” bölümü var.
Paragraf stilinde, karakter özellikleri sekmesi
de var. Buradan paragrafımız için varsayılan
yazı tipi ve boyutu ayarlamalarını da yapabi
liyoruz. Burada kafanız karışmasın. Karakter
stili ayarlarında da karakter özellikleri pen
ceresi aynıdır. Burada bir hata yapmaktan
çekinmeyin. Yine, “Style Manager” pencere
sini açıp, oluşturduğunuz stile çift tıklayarak,
değerleri değiştirebilirsiniz. Aynı yerden “Sil”
diyerek de stili silebilirsiniz. İşiniz bittiğinde

ise “Uygula” diyerek, ayarlarınızı uygulayın.
Stillerinizi oluşturunca, onu her metine uygu
layabilirsiniz. Stillerinizi uygulamak için:
 F2 ile açacağınız Özellikler Paneli'nde
“Metin” sekmesi altındaki “Stil ayarları” alt
sekmesini kullanarak ulaşabilirsiniz.
 Metin düzenleyicisinin sol tarafındaki stil
listesine tıklayarak, mevcut stillerin bir
listesine ulaşarak, oluşturduğunuz stili
seçebilirsiniz. Ancak buradan sadece
paragraf stilleri uygulanabiliyor. Karakter
stilleri buradan uygulanamıyor.

Karakter stilleri sadece seçili metin kısmına
yerel olarak uygulanabilirken, paragraf stili
tüm paragrafa uygulanabiliniyor.
Scribus Yazı Tipi Kütüphanesi
Metinlerde son olarak açıklayacağım arabirim
ise, Scribus'un yazı tipi kütüphanesi ayarları.
Scribus'un sadece sistemde kayıtlı yazı
tiplerini kullanabildiğini, yazının başında
belirtmiştik. Ancak bazı sebeplerden ötürü,
yazı tiplerinizi kategorilemek, filtrelemek ya
da sadece birkaç yazı tipi kullanıyorsanız,
tüm listeyi görmemek için, Scribus'ta yazı tipi

kütüphaneleri oluşturabilirsiniz.
Yazı tipi kütüphanesi aracına ulaşmak için 2
yer var. Öncelikle belirteyim ki, bu yerlerden
ikisi de size aynı pencereyi açacaktır. Ancak
uygulama yerleri farklı olacaktır. Buraya
dikkat edin. Bu yollar:
1 File > Tercihler yoludur. Bu yolda yazı
tiplerinde yapacağınız değişklikler, Scribus
için yapılacak değişikliklerdir. Yani belgeden
bağımsız olarak uygulanacak ayarlardır.
2 File > Belge Düzeni yoludur. Burada da
önünüze tamamen aynı arabirim gelecektir.
Ancak burada yapacağınız ayarlar, o an açık
olan belge (yani tasarım çalışmanız) için
geçerli olacaktır.
Bunlardan hangisinin açık olduğunu anlamak
için, açılan arabirimin penceresinin isim
bandına bakmanız yeterli. En üstte “Belge
Düzeni” ya da “Tercihler” şeklinde yazar.
Sola taraftaki “Araçlar” kısmına girdiğinizde,
sağ tabloda beliren ayarlarda en üstte metin
kutusu butonunu görürsünüz. Burada da
yukarıda tamamını anlattığımız karakter
ayarlarını görebilirsiniz.
Buradaki ayarlar, Scribus'un açıldığında ön
tanımlı olarak bütün belgeye uygulayacağı
ayarlardır.

Scribus'ta Tasarım - IV
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Yine sol taraftan “Yazıtipleri” kısmına gider
seniz, sistemde yüklü tüm yazı tiplerinin bir
listesini göreceksiniz. Eğer yüklediğiniz bir
yazı tipi listede görünmüyorsa, Scribus o yazı
tipini kullanmaya engelleyecek bir durum ile
(eksik karakter, yetersiz kalite vs...)
karşılaşmış demektir. Scribus'un kullanmasını
istediğiniz yazı tiplerini ikinci sütundaki
“Kullanılacak Yazıtipi” kutucuğunu işaretli

bırakın. Bu kutucuğu temizlediğiniz yazı tipleri
artık ayar listelerinde görünmeyeceklerdir.
Scribus'a yeni bir yazı tipi eklemek
isityorsanız yapacağınız iki yol var:
1 Sisteme yeni yazı tipini kurmak.
2 Kurmadan sadece yazı tipinin dosyalarının
yerlerini Scribus'a göstermek. Bunun için,
herhangi bir belge açmadan File > Tercihler
yolunu izleyerek, arabirimi açın (herhangi bir

belge açık olmayınca, “Belge Düzeni”
kısmına giremediğinizi fark ettiniz sanırım).
Yazı tipi ekleme, tüm Scribus'u etkileyecektir.
Sağ kısımda açılan sekmelerden “Diğer
yerler” sekmesine geçerek, en sağdaki “Ekle”
butonuna basıyoruz. Dosya aç pencere
sinden, istediğimizi yazı tipinin dosyalarını
seçiyoruz. Sonra arabirimden “uygula” ve
“tamam” diyerek çıkıyoruz. Yazı tipi
yükledikten ya da çıkardıktan sonra, ayarların
etkin olması için Scribus'u yeniden başlatmak
gerekiyor. Ancak tekrar uyarayım; “Belge
düzeni” kısmında yapacağınız ayarlar,
sadece o an açık olan belgeyi etkiler.
“Tercihler” kısmından yapacağınız ayarlar ise,
Scribus'u etkiler.
Scirbus'ta metinler ile çalışma anlatımımızın
sonuna geldik. Sonraki yazımızda tablolarla
çalışma ve kompleks içeriklerle çalışmaya
başlayacağız. Sonraki yazıya kadar kalın
sağlıcakla....

[1] http://www.parduslinux.org/dergi
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Ülkemizde, GNU/Linux kullananla
rın sürekli dert yandıkları bir konu
vardır; “Evimizde GNU/Linux
kullanıyoruz, fakat işyerlerinde
kullanamıyoruz” derler. Bu, çok ye
rinde bir tespittir. GNU/Linux
severler, iş yerlerinde GNU/Linux
kullanmak istediğinde karşılarına
muhasebe işlerinde kullanacak bir
programın olmaması sorunu
çıkmaktadır. Bu sorun K9 ile
çözülmüştür. Artık GNU/Linux’ta
gönül rahatlığıyla kullanabilece
ğimiz bir ticari paket programımız
vardır. Bu program, platform ba
ğımsız, entegre bir programdır. Bir
çok mali müşavirin beğeneceği bir
özelliği de ücretsiz olmasıdır.
Program reklam gelirleri ile
yaşamını sürdürmeyi hedeflemiştir.
K9’da muhasebe, cari, çeksenet,
banka, fatura, irsaliye, stok,
kasa/perakende, serbest meslek
makbuzu, personel, sabit kıymet,
işletme, döviz, adres, şube ve faiz
modülleri bulunmaktadır. Bu
modüller birbirleriyle entegre
çalışmaktadır. Hata/istek bölümün
den geliştiricilere hataları ve
isteklerinizi bildirebilir, yardım ve
kullanım kitapçığı ile program
hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Programı sitesinden [1] indirebilirsiniz. Ceren Bilgisayar ve Yazılım
Ltd. Şirketi ülkemizde Linux’un gelişmesi için uğraşmaktadır. Bu
çabasını da Pardus ve diğer Linux tabanlı işletim sistemleri için
hazırladığı paketlerle göstermektedir. Pardus 2011 için 32 ve 64 bit,
Kurumsal2 için de 3264 bit pisi paketlerini hazırlamıştır. Bu
paketlerden işletim sisteminize uygun olanını seçebilirsiniz.
Programı indirip kurduktan sonra sizi test şirketi karşılayacaktır. Test
şirketi ile programı rahat bir şekilde inceleyebilirsiniz.
Fatura modülünü kullanabilmek için ilk olarak satılacak ürün ve
hizmetleri stok kartına tanıtmamız gerekiyor. Bu işlemi ana
menüden stok işlemleri ve tanımlar kısmından ürün kartını/hizmet
kartını seçerek yapıyoruz.
Kartta gerekli tanımlamaları yaptıktan sonra sıra ürün ve hizmeti
satacağımız/alacağımız kişileri/kurumları tanımlamaya geldi. Bu
işlem için Cari modülüne ihtiyacımız var. Ana menüye dönerek cari
hesap işlemleri butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede Cari Kartlar /
Gruplar adımından firma/şahıs cari kartına, müşterimizin / satıcımı
zın firma bilgilerini giriyoruz.

UUyygguullaammaa
İİnncceelleemmeessii

Coşkun AKTAŞ
CAKTAS@iaosb.org.tr

Ceren Bilgisayar'ın, ticari
işletmlerde kullanılmak
üzere hazırlamış olduğu
K9 ticari paket
uygulamasını Coşkun
AKTAŞ'ın kaleminden
okuyoruz.

K9 Ticari Paketi
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Stok kartları ve cari kartları tanımladıktan sonra
yazımızın konusu olan fatura modülünü kullanmaya

başlayabiliriz. Fatura işlemleri butonunu tıklıyoruz.
Modülü kullanmaya alış faturası ile başlayalım. Firmamıza masa

alalım.

Aldığımız ürünün muhasebeye ve cari hesaba entegre olan kayıtları
aşağıdadır.

Satın aldığımız masalardan 5 tanesini üretim hatası olması
nedeniyle iade ettiğimizi düşünelim. Fatura ve cari kaydını yan
tarafta görebilirsiniz.

Şimdiye kadar yaptıklarımız ürün/hizmet alımıyla ilgiliydi. Sıra
ürün/hizmet satışına geldi. Bu işlemler için satış faturasını
kullanacağız.
20 adet masa sattığımızı düşünelim. Fatura modülünden satış
faturasını seçip faturamızı keselim.
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Fatura oluştuğuna göre F3 tuşuyla
faturamızı yazdırabiliriz. F3 tuşuyla
karşımıza tasarım seçme menüsü gelir.
Buradan, 1 nolu seçeneği seçince
karşımıza hangi yazıcı ile yazdıracağımız
soruluyor.Yazıcımızı seçip faturamızı
yazdıralım.
Satış faturası da alış faturası gibi muha
sebe ve cariye fatura kesildiği anda
entegre oldu.

Fatura modülünde raporlar bölümde üç tane rapor türü yer
almaktadır; Fatura listesi, Hizmet ekstresi ve BABS Formları listesi.
Fatura listesini tarih aralığı, cari hesap, tutar, irsaliye durumu, alış
satış faturası ve açıkkapalı seçeneklerine göre çekebiliriz.

Hizmet ekstresinde ise hizmet aralığı, hizmet kodu, hizmet türü ve
tarih aralığı seçenekleri bulunmaktadır.
BABS formu ise maliyenin istediği formata göre rapor
oluşturmaktadır.
Yazıcıdaki belge numaraları butonuyla belgeleri numaralandırma
işlemlerini rahatlıkla yapabilirsiniz.
Fatura modülü ile ilgili yazacaklarım bu kadar, artık iş size düşüyor.
Programı indirip deneyebilirsiniz. Bulduğunuz hatalar olursa bildir
mekten çekinmeyin lütfen. Biz Pardus gönüllülerine böyle bir
programı sunan Ceren Bilgisayar’a, hata ve istek bildirerek,
programı kullanarak, kullandırarak teşekkür etmeliyiz. Bu ve benzer
programlar ne kadar çok kullanılırsa GNU/Linux o kadar çok
gelişecektir. Kullanılmayan programların ölmeye mahkum olduğunu
unutmayalım lütfen.
[1] http://www.k9ticaripaket.com
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Üç ay önce bu başlıkta bir yazı
yazacağım aklıma gelmezdi.
Şimdiyse iş başa düştü ve yaz
mam gerek. Çünkü önceleri bir
topluluk üyesi, şimdiyse yönetici
olarak topluluğumuzun geleceğinin
belirlenmesine katkıda bulunmam
gerekiyor. Sadece ben değil, pek
çok seçkin Pardus kullanıcısı da
böyle düşünüyor olmalı ki fikirlerini
güncelerinde, forumlarda paylaşı
yorlar. Birazdan okuyacaklarınız
da, tıpkı bu paylaşımlar gibi, benim
kişisel görüşlerimdir. Edergi’ye
böyle bir yazı yazarak düşüncele
rimi açıklama imkanı veren editörü
müz Server Acim Hocamıza
buradan da bir kez daha teşekkür
ederim.
Herkesin Pardus'a ve topluluğa
dair söyleyecek sözü, yapılmasını
istediği işler var. Elbette benim de
var. Tek farkla, üç ay önce talep
eden konumundayken şimdi
yapması gereken konumuna
geldim. Özgürlükiçin'de yaşanan
ları, bu yazıyı okuyanların çoğu
bildiği için ayrıntılı olarak yazma
yacağım, ancak kısaca bahse
deyim. Özgürlükiçin.com topluluk
sitesi, Pardus kullanıcılarının
sorunlarına çözüm olması ve

Pardus çevresinde bir kullanıcı topluluğu oluşturulması amacıyla
TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen hizmet alımı yoluyla bir şirket
tarafından yönetilirken, Nisan ayında anlaşmanın sona ermesiyle
site yönetimi üyelerine bırakıldı. Genel yönetici unvanıyla bu göreve
talip oldum. O günden bu yana da görevime devam ediyorum. İlk
günlerde kendi bilgisayarımdaki sorunları bile çözemiyorken, “Nasıl
olur da bir topluluk yöneticisi olurum?”diye kendime çok defa
sordum. Çünkü o zamana kadar, topluluk yöneticisi olan kişinin her
şeyi bilmesi her sorunu çözmesi gereken bir süpermen olması
gerektiğini düşünüyordum. Şimdiyse topluluğa bakışım değişti. Artık
şunu biliyorum ki herhangi bir topluluk, topluluk üyelerinin bilgi ve
zamanları ölçüsünde, gönüllü olarak diğerlerine yardım ettiği sürece
sağlıklı bir şekilde büyüyebilir; bu temel üzerinde yükselebilir.
Topluluğun ortaya çıkışı, öz kaynakları ve gönüllük esasına göre
ürettikleri değerler üzerinde değil de, profesyoneller ve parasal
ilişkiler üzerinde yükseliyorsa tehlikeli bir süreç yaşanıyor demektir.
Çünkü gücünü aldığı profesyonel ve maddi destek aniden bittiğinde
geriye ya bir hiç ya da sarsılmış, hazıra ve güzel çalışmalara
alışmış, üreten değil tüketen, “yaptım” diyen değil “yapmalı” ya da
“yapılsın” diyen bir topluluk kalıyor. Daha doğrusu forum üyelerimizi
veri kabul ederek sayılar verdiğimiz, topluluk sandığımız büyük bir
grup kalıyor.
Her Pardus kullanıcısı ya da topluluk sitelerimize üye olan herkes
topluluk üyesi midir? Öncelikle üzerinde düşünmemiz gereken
sorunun bu olduğuna inanıyorum. Bu sorunun cevabını verdiğimiz
zaman, topluluğun geleceğini daha kolay ve gerçekçi temeller
üzerinde kurabiliriz. Kişisel görüşüm, forumlarımıza üye olan
herkesin maalesef topluluk üyesi olarak kabul edilmeyeceğidir.
Topluluktan bahsediyorsak eğer, üyelerinin topluluktan aldıkları
kadar verdiklerinin de olmasını, daha doğrusu topluluk ve üye
arasında süregelen bir alışverişin olmasını beklemeliyiz.

MMaakkaallee

Sezai YENİAY
sezaiyeniay@ozgurlukicin.com

Pardus topluluğu neydi, ne
oldu ve nasıl olacak?
Topluluğun başından
geçenlere ve gelecekteki
beklentilerine, üzerine de
biraz serzeniş ekleyerek,
Sezai YENİAY'ın
panoramasından bakalım.

Topluluk ve Geleceği
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Bahsettiğim katkının mutlaka bir
çözüm, haber, ya da benzeri bir

üretim olması gerekmiyor. Hata
sistemlerine girilen bir hata ya da forumda

sorulan bir soru da katkı olarak düşünülmeli.
Özgürlükiçin forumuna üye olan 23 binden
fazla kişinin 11 bin küsurunun sıfır iletisinin
olması, Öİ'nin forum içeriğine ulaşmak için
üye olma zorunluluğu olmadığı düşünül
düğünde, bahsettiğim sayının topluluk üyesi
kabul edilmemesi gerektiğinin en önemli
dayanağıdır.
O 11 bin üyeyi Pardus kullanıcısı olarak
görebiliriz, ancak Pardus topluluğunun bir
parçası olarak görmek bizi yanıltır. Gerçekleri
görmezsek, doğru çözümler de bulamayız.
Topluluk üyesi yorumum üzerinden kabaca bir
sayı vermek gerekirse gerçek anlamda
Pardus çevresinde örgütlenmiş kod yazan ,
pisi paketi yapan, belge yazan, haber yazan
ya da topluluk sitelerinde görev alan topluluk
üyesi sayısının 100'ü geçmeyeceğini düşü
nüyorum. Verdiğim tahmini sayı bizi üzmeli
mi? Pardus kullanıcıları içindeki oranı ve
Pardus'un altı yılda beş sürüm çıkarmış bir
dağıtım olduğu düşünüldüğünde evet, üzme
lidir.
Hal böyleyken bırakıp gitmek mi gerek?
Elbette bu da bir seçenek, hatta saygı
duyulması gereken bir seçenek. Çünkü kimse
mutlu olamadığı, yalnızlaştığını ve üreteme
diğini düşündüğü bir yerde durmamalı.

Peki kalmayı tercih edenler, onlar ne yap
malı?
Kalacak olanlarla devam edelim yazıya :)
Sayısal olumsuzluğumuzu olumluya çevirerek
başlayabiliriz. Mademki az sayıda katkıcı ile
Pardus'a destek olmanın getirdiği baskı,
zulüm... :) olmasa da bazen yalnızlık,
yılgınlık ve yorgunluğa katlanmayı göze
almış topluluk üyelerimizle yapısal bazı
çalışmalar yapmalıyız. Pardus kullanmayı
düşünen ya da yeni başlayan potansiyel
topluluk üyelerimizin, daha kaliteli ve aktif
belge ve yardım merkezlerine ulaşmalarını
sağlayabiliriz.
Pardus'a gönül vermiş kişiler olarak, sağlıklı
ve sürdürülebilir bir Pardus topluluğu oluştur
mamız için yapılması gerekenleri alt başlıklar
halinde sıralamaya çalışacağım.

BELGELENDİRME
Pardus projesi çevresinde
gereken tüm belgelendirme çalış
malarının doğrudan kullanıcıların
katkılarıyla yapılabilmesi ve tek bir

belge merkezinin olması herkesçe istenen bir
durumdur. Doğrusu da budur, aklın yolunun
bir olduğu gibi. Hem Özgürlükİçin.com'da
hem de Parduslinux.org wikisinde yer alan
belgelerin Pardus Wiki'ye taşınmaya
başlanmasıyla belgelendirmede doğru bir

yola girdiğimizi düşünüyorum. Pardus
kullanmaya yeni başlayan ya da kullanmayı
düşünen birisi, genel olarak Pardus
hakkındaki bilgileri PardusWiki'den alabilmeli.
Pardus topluluk siteleri ya da Pardus
kullanıcılarının bloglarında yayımladıkları
yazılarda PardusWiki'ye bağlantılar verilmeli,
bağlantı sayısı arttıkça PardusWiki'ye ulaşım
artacak, ulaşım arttıkça wiki yazarlığı, daha
çok kişiye ulaşma imkanı veren sosyal hazzı
yüksek bir uğraş halini alacak, böylece katkıcı
sayısı da artacaktır.
EDERGİ
Eğer bu yazıyı okuyorsanız PARDUS EDergi
yayımlanmış,topluluğun önemli bir ürünü
ortaya çıkmış, Pardus ve özgür yazılımlara
gönül vermiş katkıcıların yazıları, tasarımları,
tüm okuyucuların beğenisine sunulmuş, güçlü
ve üretken bir topluluk olma yolunda önemli
bir adım atılmış demektir. Tek başına bu e
dergi bile kollektif çalışmanın, topluluk için
üretmenin, özgür yazılımların toplumun tüm
kesimlerine ulaşması çabalarımızın somut
laşmış bir örneğini oluşturmaktadır. Yapılması
gereken PARDUS EDergi'nin sosyal medya
araçları kullanılarak mümkün olan en fazla
kişiye duyurulmasıdır. Edergi içeriğini
sadece Pardus'u değil, özgür yazılım
dünyasını kapsayacak şekilde genişlet
menin, hem Pardus'un bilinirliğini arttıra
cağını hem de dağıtımlar içinde,
özgür yazılımı kapsayıcı anlayı

Topluluk ve Geleceği



şıyla bir saygınlık kazandıra
cağına inanıyorum. Yine diğer

GNU/Linux dağıtım topluluklarının ileri
gelenlerine dergimizin sayfalarında yer

vermek, beraber çalışabilirliğimizi, gerekti
ğinde ortak hareket etme becerisini ve
iradesini göstermemizi sağlayacaktır.

PAKET DEPOSU
Özgür yazılım topluluklarının
temel varlık nedeninin sadece
kullanıcı dayanışması olmadı

ğını, bunun yanında kullanıcısı oldukları
yazılıma doğrudan kod desteği vererek
gelişmelerine katkıda bulunmak olduğunu
düşünüyorum. Pardus topluluğunun da temel
amaçlarından biri, Pardus projesinin
geliştirilmesine katkıda bulunmak olmalıdır.
Bazılarının Pardus'ta geliştirici olmakla ilgili
serzenişleri olduğunun farkındayım. 21 Mayıs
2010'dan bu yana geliştirici adayı olan birisi
olarak benim de bazen canım sıkılıyor; ama
inanıyorum ki ben böyle düşünenler arasında
en az yara alanım. Çünkü aday olmak benim
için yeterli, ama yazılım konusunda çok
değerli katkıları olabilecek topluluk üyelerinin
uzun beklemelerle umutsuzluğa sürüklenmesi
doğru değil. Bunun karşısında küsüp gitmek
de doğru bir yol gibi görünmüyor. “Doğru yol
ne olmalı?” sorusuna da kendimce cevap
vereyim.

Projelerin planlarını ve politikalarını,
yöneticilerin belirlemesi sıklıkla karşılaşılan
bir durumdur. Ancak bizler, aşağıdan yukarıya
bir çalışmayla projelere yön verebiliriz. Bunu
yapamasak bile, en kötü ihtimalle
öğrendiklerimizle neler yapabileceğimizin
sınırlarının farkına varır, yaptıklarımızla öz
güvenimiz gelişir. Kendi kendimize yeterli
olduğumuzu hissettiğimizde ise yeni bir yol
çizebiliriz. Bu nedenle güçlü bir paket deposu,
hem topluluğumuzun üretimini gösteren hem
de yeni geliştiriciler yetişmesini sağlayan
önemli bir okul olarak kullanılabilir. Yüzlerce
paketin bulunduğu birbirinden bağımsız
topluluk depolarının bakımının, kontrolünün;
onlarca paketçinin çalıştığı svn depolarının
yönetiminin, sürdürülmesinin yeterli
büyüklüğe ulaşamamış Pardus topluluğunda
zor olduğunu düşünüyorum. O nedenle tek ve
kuralları kayıt altına alınmış bir paket
deposunun, insan kaynağımızı verimli
kullanmak adına bir an evvel yapmamız
gereken bir çalışma olmalıdır. Halihazırda
parduslinux.org ve pardususer.de paket
depoları bulunmaktadır. Bu depoların
birleştirilerek, geniş bir içeriğe sahip kullanıcı
deposu oluşturulmalıdır. Bu deponun
paketçilerinin yaptıkları, proje yönetimince
dikkate alınacaktır.
TOPLULUK PORTALI
Bizler, topluluk süreçlerini koordine eden
profesyoneller değiliz. İşimiz bu değil. Günlük

yaşantımızdan, eğlence
mizden ayırdığımız zaman
ları, gönüllü olarak topluluk
işlerine harcıyoruz. Haliyle
de bir süre sonra yorulma
ya başlıyoruz. Bu süre,

topluluğa harcadığımız emekle ters
orantılıdır. Ne kadar yoğun emek harcarsak,
yorulmamız da o kadar kısa zaman alıyor. Bir
süre sonraysa, ister istemez topluluktan
kopuyoruz. Üzülerek söylemeliyim ki yıllardır
küçük bir grubun omuzlarına binen yük, az
sayıdaki gönüllünün de zamanla aramızdan
ayrılmasına neden olacaktır. O nedenle en
kısa sürede daha çok gönüllüyü topluluk
süreçlerine katmalı, bir yandan da topluluk
çalışmalarındaki tekrarlardan kurtulmalıyız.
Birleşmek bu anda düşünülmesi gereken bir
alternatif olarak değerlendirilmelidir. Ortak
kampanya ve ortak edergi çalışmalarından
edindiğimiz tecrübeler, beraber çalışmanın
çok da zor olmadığını gösterdi. Gereken
irade ortaya konduğunda, 2012 sürümü ile
birlikte yepyeni bir topluluk örgütlenmesine
gidilmesinin önünde herhangi bir engel
görmüyorum.
Birlikte çalışma iradesini ortaya koyduktan
sonra işin teknik yönünü konuşmaya başlaya
biliriz.
Bir GNU/Linux dağıtımı düşünün ki dağı
tım ağı yok ? Bu da 2. sayının yazısı
olsun.

21PARDUS E-Dergi Sayı: 1 - Eylül'11

lumaxart

Topluluk ve Geleceği

http://www.flickr.com/photos/lumaxart/2364703237/in/pool-57095035@N00/


Özgür Yazılım, hepimizin tutkunu
olduğu bir öğe; öyle ki, birçoğumuz
bu sayede tanıştı, birbirine destek
oldu, arkadaşlıklar kurdu. Ancak
yaşam sadece bilgisayarın içinde
değil; asıl özgürlüğümüz yaşantı
mızda. İnsan sosyal bir varlık,
üstelik düşünen de bir hayvan. Bu
özelliğimizi sevmeli, sahiplenme
liyiz.
Benim Özgür Yazılım dışındaki
tutkularımı sayacak olursak;
okumak, düşünmek, yazmak,
gözlemlemek, çıkarsamalar yap
mak, fotoğraf çekmek, bisiklete
binmek, kütüphanecilik ve bilgisa
yar. Evet, okumak, düşünmek ve
yazmak hâlâ vazgeçilmezim.
Çünkü üretmeyi seviyorum ve
yaratmak, sanıldığı gibi inanılan
görünmez varlığa mahsus değil,
insana da özgüdür. Eğer bunu
sadece inanılana bırakmış olsay
dık, dünya ikiliklerin dünyası
olurdu.
Özgür Yazılım, bizlere güzel ve
yaşanılası bir bilgi paylaşım ortamı
sağlar. Bu ortamın belirli bir
metrekare alanı olmadığı gibi
derinliği de yoktur; belirlenen sınır,
paylaşıma açık bireysel ve paylaşı

lanlardan çıkartılan deneyim ve yaratılan değerlerdir. Örnek verecek
olursak, Amarok 1.4 müzik yönetme arşivleme uygulaması,
olgunluğa ulaştığına inanıldığı anda sonlandırılıp, hayatına Amarok
2 ile devam etti. Fakat bu durumdan hoşnut olmayanlar paylaşılan
bu bilgiye karşı gelip, Clementine adlı Amarok 1.4 benzeri bir müzik
yönetme ve çalma uygulaması geliştirip Özgür Yazılım dünyasına
sundular. Bir benzerinin de Gnome 2 projesi için olması yakındır.
Özgürlüğü, yaşamımıza ve içinde bulunduğumuz kapitalist düzene
ne denli sokabiliyoruz, meçhul. Ancak hiç olmazsa biraz rahat nefes
almak, kendi deneyimlerimiz ve girişkenliklerimiz sayesinde olur. Bu
ise sistemin dayattığı zorunluluk dışına çıkmakla mümkün. Burada
benim karşıma düşünsel üretimden sonra bisiklet sevdası çıkıyor.
Bisiklet Hırsızları filminin yaratıcılarına buradan binlerce selam!
İnsan, kendi gücüyle ulaştığı hızı biraz zorladığı zaman, ister
istemez heyecanlanıyor. En bariz kanıtı, uçağın kalkış anıdır.
Bisiklet kullanarak bir araba kadar hız kazanamayabilirsiniz, ancak
onun kadar hızlı gidebilirsiniz. Çünkü sizi engelleyen trafik
karmaşası ya çok azdır ya da yanınızda sadece doğa vardır ve de
heyecanınız.
Özgür bir spor olarak bisikletle uğraşmak, tıpkı Özgür Yazılım
kullanmaya benzer; çünkü siz, akmaya çabalayan ama sürekli
olarak sıkışıp kalan, kendi pisliğini ve kirliliğini üreten bencil
trafikten özgürsünüzdür. Unutmayın ki trafik kuralları sizleri de
kapsamaktadır ve bunlar sizin özgürlüğünüzü kısıtlayabilirler, ama
hayatınızı uzatacakları kesindir!
Çünkü bisiklet insana daha fazla hareket alanı ve kabiliyet sağlar.
Örneğin arabanız ile ormanda birbirine yaslanmış ağaçların
arasına giremezsiniz ya da sahile sıfır dalga seslerini duyarak
arabanızı süremezsiniz. Ama bisiklet öyle değildir:

MMaakkaallee

Aydın BEZ
bilgi@ozguryazilimsendikasi.org

Bisiklete binmek ile Özgür
Yazılım arasında nasıl bir
ilişki mi olur? Aydın BEZ
yazısında, bu ikisi
arasında, aslında en
temelde yatan fikrî olarak
özgürleşme unsurunun
etkilerini irdeliyor.
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kaportası da şoförü de siz
olduğunuz, eni de en fazla 25 cm

olduğu için, girip çıkamayacağınız yer
yoktur. Tek limit sizsiniz.

Özgür Yazılım kullanmak da kişiye farklı tatlar
yaşatır; bunlardan en güzel ve en önemli
olanı ise kullandığı yazılımın özgür, erişilebilir
ve yüz binlerce göz tarafından hataya yer
vermeyecek şekilde denetlendiğini ve sürekli
iyileştirildiğini bilmektir. Başka yazılımlar ve
işletim sistemlerinde olduğu gibi birkaç kişinin
ya da üreticinin piyasa koşullarında daha
fazla kâr etme amaçlı kısıtlı yeniliklerini
beklemekle asla kıyaslanmayacak bir dene
yimdir bu.
Üstelik her ikisinin maliyeti de sadece alt yapı
ve donanımın başlangıcında mevcuttur.
Maliyetten çok, size deneyim, başarı ve
gelişim sunarlar. Nasıl mı? Haftalık
sürüşlerinizi belli bir ortalamanın altında
tutmayıp sürekli hale getirirseniz ve “işten /
okuldan yorgun geldim, binemem bisiklete
falan” derseniz unutun gelişimi, stres atmayı
ve sosyalleşmeyi. Artık siz bir “pinekle
yicisiniz”; ama üste çıkartırsanız, gelişim
yolunuz açıktır ve hep biraz daha ilerisini
istersiniz. Ben önceleri yol bisikletiyle
başlamıştım, şimdi ise dağ, tepe, bayır, arazi
alanlarında sürüş keyfi yapıyorum; hızlı
olmasa da dikkatli olmak eğlenceyi arttırıyor.
Özgür Yazılım’da ise mutlaka bir geçiş,
toplanma merkezi dağıtım ile başlayan

kullanıcı, bir süre sonra her işi kendisi adına
yapan, tasarruflanan dağıtımın kendisini
sınırlayacağını kavradığı an mutlaka
kullandığını sandığı dağıtımın kökeni ile
tanışacaktır: tecrübe sabit Debian ve Ubuntu!
Aslında aklıma takılan bir soru da bu: Özgür
Yazılım'ın uğraştırıcılığını kolaylaştıran
seviyeye indiren dağıtımlar, kötülük mü yoksa
iyilik mi yapıyor? İyiliği, yeni kullanıcı ve
gönüllüler kazandırması açısından iyi, fakat
bu aynı zamanda diğer dağıtımların da
çevresini kısıtlamıyor mu? Ayrıca bu
kolaycılık ve hazırcılık, bir tekelciliğe yol
açabilir mi? Soru burada asılı kalsın şimdilik.
Cevapları gelecek sayı tartışalım!
Bisiklet için ilk korku, dengeyi her zaman
sağlayamamak ve düşmektir; Özgür
Yazılımda ise ilk korku, X'in açılmaması ve
siyah terminalde (tty) yapayalnız kalmaktır.
İkisi de deneyim ile atlatılacak şeylerdir ki,
aklımızı geniş tutup öğrenmeye, çaba
sarfetmeye alışmamız gerekir. Çünkü hiçbir
şey kendiliğinden verilmez; insan özümser
çevresini ve bilgiyi.
Kısaca bilgisayar tek uğraşınız olmasın,
sosyalleşin. Her farklı adım sizi birbirine
bağlayacak imkânlar sağlayacaktır; çok yönlü
düşünmek sizi tahmin edemeyeceğiniz
yerlere götürecektir. Yakın örnekler vermek
gerekirse tanıdığım ve sevdiğim bir arkadaş
olarak purak, önceleri Pardus kullanırken bir

sıçrayış ile Debian’a geçti ve baktı ki sınırlar
var kendisi için, Gentoo'yu kurcalayıp hakkını
vererek kullanmaya başladı. Bunda etken
tabii ki merak ile öğrendikleri ile aldığı
mühendislik eğitimini (kendisi hep söyler
bende mühendis tipi var zaten) birleştirmesi
oldu. Şimdi ise Hadron GNU/Linux/BSD
dağıtımını yaratmakla meşgul; lütfen destek
verin ve sizler de bir şeyler öğrenin!
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Öncelikle “MCU Nedir?” sorusuyla
başlayalım.
MCU(Microcontroller=Mikrodenet
leyici), karmaşık mantıksal fonksi
yonları tek bir entegrede toplayan
bir cihazdır. Genelde, başka bir
sistemi yönetmek için kullanılırlar.
MCU'nun bir Microprocessor(Mikro
İşlemci)'den farkı, CPU'ya ek
olarak RAM, I/O(G/Ç), EEPROM,
CCP... gibi modülleri de dahili
olarak bulundurmasıdır.
MCU'lar nerede kullanılır?
Uzaktan kumandalı araçlar, alarm
sistemleri, birçok robot çeşidi,
beyaz eşyalar... kısaca aklınıza
gelebilecek bir çok elektronik
cihazda MCU'lar kullanılır.
Farklı MCU üreticileri mevcut
mudur? Hangisini tercih etmeli
yim?
Piyasada birçok MCU üreticisi
mevcut. Bunların başında
Microchip, Atmel, Motorola, Zilog,
Philips gelir. Ancak hangi marka ve
modeli seçeceğiniz, tamamen size
kalmıştır. Bu tercihte dikkat edil
mesi gereken nokta, seçilen

MCU'nun, kullanılacak proje için yeterli teknik donanıma sahip
olmasıdır. Ancak şunu belirtmem gerekir ki Türkiye'de en çok
kullanılan MCU markalarından biri Microchip firmasının üretimini
yaptığı PIC'lerdir. Ben de yazıma, daha çok PIC Programlama ile
devam edeceğim.
MCU nasıl programlanır?
MCU'lar, derleyiciler sayesinde birçok dille programlanabilirler. En
fazla kullanılan diller Assembly,C ve Basic'tir.
Assembly'nin biraz ağır,Basic'in ise biraz “basic” kalması nedeniyle,
MCU programlarken C programlama dilini tercih etmek, birçok
geliştiriciye daha mantıklı gelmektedir.
Peki Pardus GNU/Linux altında MCU programlanabilir mi?
Elbette. Pardus/Linux üzerinde de MCU programlayabilirsiniz.
Bunun için bazı yazılımlar mevcut. Bunların başlıcaları
Code::Blocks, Piklab, KTechlab IDE'leri, gputils ve SDCC.
SDCC
SDCC(Small Device C Compiler) tekrar hedeflenebilir, optimize bir
AnsiC derleyicisidir. Derleyicinin hedefleri (target), Intel 8051,
Maxim 80DS390, Zilog Z80, Motorola 68HC08 temelli MCU'lar ile
PIC16 ve PIC18 serisi MCU'lardır. SDCC, ücretsiz ve açık kaynak
bir yazılımdır. GNU Genel Kamu Lisansı(GPL) altında dağıtıl
maktadır. Yani özgürdür.
En önemli özellikleri:
 Ücretsiz ve açık kaynak olması

AATTÖÖLLYYEE

Hamza ÇAKIR
info@hckrtech.com

Beyaz eşyalarımızdan
elektronik cihazlara kadar
çevremizdeki hemen her
cihazın içinde bulunan
mikro denetleyicileri
(MCU) C dili ile nasıl
programlandığını Hamza
ÇAKIR'dan okuyoruz.
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 Kendi içerisinde yazılımınızı
hız ve boyut için optimize edebil

mesi
 Birçok MCU'yu desteklemesi.

 Herhangi bir fonksiyon içerisine Assembly
kodu ekleme yeteneği
 Code::Blocks IDE'si ile entegre olabilmesi
 Eğer daha önce HiTech C derleyicisi ile PIC
programladıysanız, SDCC'nin kodlaması Hi
Tech C derleyicisi ile yüksek oranda benzerlik
gösterdiğini görürsünüz.
Kurulum
SDCC için hazırlanmış herhangi bir Pisi
paketi bulabilmiş değilim. Ancak kurulumunda
da bir zorluk olmadığı için paket aramaya
gerek de yok. SDCC'yi kullanabilmeniz için
sistemimizde gputils paketinin kurulu olması
gerekiyor. Bu paket Pardus Developer
deposunda mevcut. Ancak bu depoda, henüz
test aşamasına geçecek paketler bulunuyor.
Yani son kullanıcılara bu depo tavsiye
edilmiyor. gputils paketini kurduktan sonra,
SDCC'nin kurulumuna geçebiliriz.
Buradan SDCC'nin son kararlı sürümünü
indirelim. Dosya adında i386 yazıyor, ancak
Pardus 2011 64 Bit sürümünde de herhangi
bir sorun olmadan kuruluyor ve çalışıyor.
İndirdiğimiz sıkıştırılmış dosyayı Ev dizinimiz
içerisinde sdcc klasörü oluşturup açıyoruz.
Konsolu açıyoruz.

$ sudo -i

# cd /home/kullaniciadiniz/sdcc

# cp -r * /usr/local

komutlarını yazıp kurulumu tamamlıyoruz.
* Not: Pardus, /usr/local dizini kullanmamak
tadır. Uygulamayı bu şekilde kurmak, sisteme
herhangi bir zarar vermemektedir; ancak
Pardus dizin hiyerarşisine uygun değildir.
Bunun için, açtığınız SDCC dizini altındaki
çalıştırılabilir dosyaları /usr/bin; “sdcc” dizinini
ise /usr/share altına kopyalayabilirsiniz.
Ancak, yazının ileriki bölümlerinde anlatılan
Code::Blocks derleyici yollarını tanımlarken,
kopyaladığınız dizinlere göre yaplandırmanız
gerekmektedir.
SDCC'yi kopyaladıktan sonra, Code::Blocks'
un kurulumuna geçiyoruz. Şu anda Pardus
depolarında Code::Blocks IDE henüz mevcut
değil. Ancak bu sitede [1] bir pisi paketi
mevcut. İndirdiğimiz paketi kurup,
Code::Blocks'u yüklemiş oluyoruz.
Şimdi gelelim Code::Blocks'un SDCC ile
entegrasyonuna.
İlk olarak Code::Blocks'u başlatın. Menüden
Settings>Compiler and Debugger'e girin:
1. Derleyici olarak SDCC Compiler'ı seçin.
2. Set as Default butonuna basın

3. İkinci işlemden sonra uyarı vermediyse
entegrasyon işlemi tamamlanmıştır. Eğer
hata veriyorsa dördüncü işlemden devam
edin.
4. Toolchain Executables sekmesine gelin ve
Yolları (Path) doğrulayın.
5. Search Directories sekmesine gelin ve

 Compiler alt sekmesine tıklayıp
/usr/local/share/sdcc/include/
dizinini ekleyin.

 SDCC 3.0 ve sonraki sürümler için yine
aynı sekmede
/usr/local/share/sdcc/non-free

/include/ dizinini ekleyin.
Böylece entegrasyon işlemimiz de ta
mamlanmış oluyor.

Pardus'ta MCU Programlama
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Şimdi gelelim ilk uygulamamıza.
Hemen menüden;

File>New>Project'e tıklayın. Gelen
pencereden, Empty Project'i seçin. Hemen

Next'e tıklayın. Şimdi gelen kısımda
projenizin kaydedileceği yolu, projenin adını
seçin ve tekrar Next'e basın. Bu kısımda:
Compiler olarak SDCC'yi seçin.
Create Debug Configuration seçili olmayacak.
Create Release Configuration seçili olacak.
Ben bu örnek projeyi, PIC16F877A için hazır
ladım. O yüzden menüden, Project>Build
Options'u açalım. Compiler Settings sekme
sinin Compiler Flags alt sekmesinde
[CPU]Microchip PIC 14 Bit'i seçiyoruz. Daha
sonra Other Options alt sekmesine gelip
p16f877a yazıyoruz. Böylece derleyicimize,
projemizi hangi MCU için derleyeceğini
anlatmış oluyoruz.
Projemiz için bir main.c dosyası oluşturduktan
sonra, projemizin ayrıntılarına gelelim.
16F877A'nın B portunun birinci pinine bir led,
2.pinine ise bir buton bağlı durumda.
Amacımız; buton basılı durumdayken ledin
yanması, basılı olmadığı durumda ise ledin
sönmesi.
Bunun için hemen yazılıma geçiyoruz.

#include "pic/pic16f877. h"

typedef unsigned int config;

config at 0x2007 __CONFIG =

_RC_OSC & _PWRTE_ON & _BODEN_OFF

& _WDT_OFF & _LVP_OFF; //PIC

konfigurasyonları yapılıyor.

void main( ) //ana fonksiyonumuz

{

TRISB2 = 1; //B portunun

2. pini dijital giriş olarak

ayarlandı.

TRISB1=0; // B portunun 1 pini

dijital çıkış olarak ayarlandı.

while (1) // Sonsuz döngüye

giriliyor.

{

RB1=RB2; // RB1, RB2' ye

eşitleniyor

}

}

Yazılımı derlemek için varsayılan olarak
Ctrl+F9 tuşu kullanılıyor. Ayrıca menüden
Build>Build ile de derleme işlemini gerçek
leştirebilirsiniz.
Programımızı da hazırladık ve derledik. Şimdi
sıra geldi hazırladığımız programı denemeye.
Bunun için iki yöntem mevcut:
1. Bir simülator yazılımıyla(Örn. gpsim) test
etmek.
2. Direk olarak yazılımı MCU'muza atarak
devre üzerinde test etmek.
Birincisi için gpsim'i kurup kullanmanız gerek.
Kurulum paketi Pardus Developer deposunda
bulunuyor. Ancak şunu belirtmem gerekiyor,
bu depodaki paketler henüz test aşamasında
bulunuyor. Kurulumdan sonra tek yapmanız
gereken, gpsim'i açıp SDCC tarafından
oluşturulan cod dosyasını gpsim tarafından
açmak.
İkincisi içinse bir programlayıcı (programmer:
Hazırladığımız yazılımı MCU'ya yazmaya
yarayan bir devre) lazım. Bu devreler, her
MCU marka/modeli için ayrı ayrıdır. Ben
Brenner8 tabanlı bir programlayıcı ve
Microchip firmasının üretimini yaptığı PIC'leri
kullanıyorum. Programı MCU'muza
yazdırmak için bir de masaüstü arayüzü
lazım. Sprut firması, Brenner8 için bir
GNU/Linux masaüstü arayüzü(GUI)
ve sürücüsü hazırlamış. Brenner8
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kuıllanıyorsanız / kullanacaksa
nız bu yazılımları buradan [2] indirip

kurabilirsiniz.
SDCC'nin kullanımı hakkında detaylı bilgi
almak istiyorsanız, buradan [3] SDCC
Manual'i indirip inceleyebilirsiniz.
"SDCC ile PIC programlama hakkında Türkçe
bir kaynak var mı?" diye soruyorsanız, hatır
larsınız ki SDCC'nin önemli özellikleri ara
sında HiTech C derleyicisi ile benzerlik
göstermesini belirtmiştim. Dolayısıyla size,
Fırat Deveci'nin hazırlamış olduğu HiTech
PIC Programlama Kitabı'nı [4] önerebilirim.
Kitapta karşılaştığım tek farklılık, kesme
(interrupt) fonksiyonlarının tanımlanmasında
idi. Onun dışında SDCC ile HiTech C derle
yicileri arasında ,PIC programlarken bir farka
rastlamadığımı belirteyim.
SDCC üzerinde kesme fonksiyonlarını aşağı
daki gibi tanımlayabilirsiniz.
void fonksiyonadi( ) __interrupt 0

{

// Kod buraya gelecek.

}

Evet yazımın sonuna yaklaşırken bu yazının
bir dergi için hazırladığım ilk yazı olduğunu
belirterek, hatalarımın olabileceğini hatırla
tayım. Şayet bu yazıda bir hata ya da sorun

ile karşılaşırsanız, lütfen info@hckrtech.com
eposta adresim aracılığı ile bunu bana
bildiriniz.
Bu konuda söyleyebileceklerim şimdilik bu
kadar. Hepinize kolay gelsin.

Kaynaklar
http://sdcc.sourceforge.net/
http://wiki.Code::Blocks.org/index.php?title=Usi
ng_the_Code::Blocks_IDE_with_SDCC_on_PIC_M
CUs
Ek Bağlantılar
PIC16F serisi için bazı include dosyaları
mevcut.(Çok kullanılan Delay fonksiyonu içinbu siteyi inceleyebilirsiniz.)
gpsim(PIC MCU'lar için simülatör) projesininsitesi

[1] http://code.google.com/p/siklon/downloads/list
[2] http://sprut.de/electronic/soft/usburn/linux/
usburn_linux.htm
[3] http://sdcc.sourceforge.net/doc/sdccman.pdf
[4] http://www.fxdev.org/muhendislik/hi-tech-
pic-programlama/
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Öncelikle tüm PLO ve Öİ
topluluklarına “Merhaba” demek
istiyorum. Özgür Yazılım ve Pardus
dünyasına yeni katılan biriyim.
Fazla uzatmadan konuya gireyim.
Yaklaşık olarak 67 ay kadar önce
“Özgür Yazılım” ve “Pardus” ile ilgili
birtakım fikirler belirmişti kafamda.
Ancak sınavlarım vardı ve
uğraşamıyordum. Ne zaman sınav
larla işim bitti, işte o zaman dedim
ki “Tamam Pardus'u kuruyorum”.
Neredeyse hiç araştırma yapma
dan Pardus'un kurulum DVD
kalıbını indirdim, yazdırdım ve
yükledim. Her şey çok kolay oldu,
sadece bölümlendirmede biraz
sorun yaşadım, ancak o kısmı da
topluluklardan öğrendim. Öİ'deki
“ilk adımlar”, “nasıl” belgelerinin
neredeyse tamamını okudum.
KDE'nin sürekli çökmesi dışında
pek sorunum yoktu. Dama Dama
güncellemesinden sonra o sorun
da azaldı. Şu an masaüstü bilgisa
yarımda Pardus'u sorunsuz kulla
nıyorum.
Daha sonra Pardus'u netbook'uma
kurmaya karar verdim ve gayet
rahat kurdum. Ancak Pardus bana

yavaş yavaş sorun çıkarmaya başladı. 3G modemi tanıtamadım,
kablosuz ağlara bağlanamadım, netbook kullandığım için
performans sıkıntıları ve donmalar yaşadım vs. Sorunlarımı çözdüm
ama biraz uzun sürdü. Topluluk forumlarında konular açtım.
İnsanların geri dönüşü biraz uzun sürdü. İngilizce sayfalarla
uğraştım, başka dağıtımlardaki benzer çözümlere baktım. Ben
sorunlarımı çözdüm ve Pardus'u iki bilgisayarımda da kullanıyorum.
Ama diğer kullanıcılar için olaylar böyle gelişmiyor.
Birkaç sene önce özgür yazılım ile hiç alakam yokken
arkadaşlarımdan biriyle bir sohbet esnasında Windows Vista
hakkında konuşuyorduk. Bana Vista'nın çok hantal olduğunu, çok
fazla uyumsuzluktan kaynaklanan sorun yaşadığını anlattı. Vista’yı
sadece bir hafta kullandığını ve bir haftada sistemden nefret ettiğini,
XP'ye geri döneceğini söyledi. Ben de merak ettim ve Vista yüklü bir
dizüstü bilgisayarda sistemi denedim. Ancak beni hayattan
bezdirecek kadar hantal gelmedi Vista. Peki neden onu bu kadar
hayattan bezdirdi de bana pek bir şey yapmadı bu işletim sistemi ?
Aramızda birkaç fark vardı çünkü. O pek uğraşmayı sevmiyordu
bilgisayarla, ben ise meraklıydım biraz. Aynı durum, yani XP'den
Vista'ya geçme durumu, pek çok kullanıcı için geçerli. Hatta sosyal
paylaşım sitelerinde sayfalar kuruldu “Windows 7 çıkana kadar
XP'ciyiz” adı altında. Bu sadece bir sayfa değil, ortak zihniyetin adı
oldu adeta. Kimle benzer bir konuşmaya girsek aynı cümleyi ya da
aynı anlama giren benzer cümleleri kuruyordu.
Aynı zihniyet Windows'tan Pardus'a geçişte de yaşanmaya başladı.
Pardus'ta birşeyleri beğenmeyip değiştirmek isteyen ve bu esnada
tüm sisteme zarar veren kullanıcılar hemen pes ediyor.
Topluluklarda “Bırakın tutturmuşsunuz özgür özgür diye internete
bağlanamadan ne özgürlüğü bu.” benzeri cümleler artmaya
başladı. Bunun önüne geçmek için asıl işi Pardus projesinin
kendisi yapması gerekiyor bana kalırsa. En azından web

MMaakkaallee

Efe Gürkan YALAMAN
efeyalaman@gmail.com

Windows'tan Pardus'a (ya
da genel olarak
GNU/Linux'a) göç etmek
isteyenler nelerle
karşılaşabilir? Buna karşın,
topluluk neler yapabilir?
Pardus'un her daim
manşetlerinde olan soruyu,
Efe Gürkan YALAMAN
irdeliyor.
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sitesinde bir yeniliğe gidilmeli.
Diğer dağıtımların web siteleriyle

karşılaştırınca gerçekten insanın
aradığını bulmakta zorlandığı bir site şu

anda.

Peki topluluklarda neler yapılabilir? Yapı
labilecek çok şey var. Ancak burada kendini
topluluktan hisseden ve Pardus'a katkıda
bulunmak isteyen kullanıcıların elini taşın
altına sokması gerekiyor. Mesela yazılımdan
anlayanlar Pardus'ta eksik gördüğü bir şey
geliştirebilir. Bunu Wiki’de ve forumlarda
yayınlayabilir. Depolarda bulunmayan ve
kullanmak istediği programları paketleyebilir
vs. Herkes yazılımdan anlamak zorunda değil
tabi ki. Mesela yabancı dili iyi olanlar
paketlerin çevirisine katkıda bulunabilir. Paket

ya da oyun tanıtımı yazabilirler. Ya da “Benim
ne yabancı dilim var ne de yazılımdan
anlarım” diyen kullanıcılar ki bu kullanıcılara
düşen kısım belkide en önemli kısım oluyor,
Pardus'un tanıtımını yapabilirler.
Bu tanıtım olayında nelere dikkat edilmeli
peki? En önemli kısım burası bana kalırsa
çünkü tanıtımı yaparken bir kaptırırsanız
kendinizi ballandıra ballandıra anlatıp
beklentileri bir yükseltirseniz işte o zaman
katkı yapmamış zarar vermiş olabilirsiniz
Pardus'a. Beklentisini çok yüksek bir kullanıcı
Pardus'u hiç hayal ettiği gibi bulmayıp anında
soğuyabilir ve yukarıda bahsettiğim
cümlelerden birini kurar hale gelebilir. O
yüzden çok dikkat etmek gerekiyor.
Topluluk üyeleri Pardus'a tanıtım yoluyla katkı
yapmak istiyorlarsa şu noktalara dikkat
etmeli:

 Beklentiyi çok fazla yükseltmemeli yani
kullanıcı adayını Pardus'un hiç sorunu
yokmuş düşüncesine kaptırmamalı.
Pardus'un durumu ne ise onu anlatmalı.

 Konsol kullanmak zorunda kalabileceği
sorunlar yaşayabileceğini kullanıcı adayına
belirtmeli. Yoksa bilgisayarla uğraşmayı
sevmeyen bir kullanıcı ise Pardus'tan
soğuyabilir. Ancak bu konu bildirilirse belki
şimdi değil ama deneyim kazandıktan sonra
aramıza katılır.

 Sorun oluşursa topluluklarda çözümünün
bulunabileceği ancak toplulukların gönüllü
kullanıcılardan oluştuğu ve Pardus projesinin
resmi sorun çözme birimi olmadığı
anlatılmalı.

 Neden korsan yazılımlar yerine özgür
yazılımları tercih etmesi gerektiğini anlatmalı,
eğer ben böyle iyiyim derse tercihine saygı
duymalı.

 İçinde bir işletim sistemi gömülü gelen ya
da sistemin kurulum dosyaları içinde bir
bilgisayarın fiyatına içindeki sistemin lisans
ücretinin dahil olduğu anlatılmalı. Bu sistemi
kullanmak istemeyip Pardus kullanmak
istemesi durumunda içinde sistem olmadan
bilgisayarı satın alabileceği ve bu sayede
lisans ücretini geri alabileceği anlatılmalı.
Burada maddiyat devreye girdiği için kullanıcı
adayının ilgisini çekmek daha kolay olacaktır.
:)
 İşletim sistemini değiştirmek istemeyen

bir kullanıcı ise en azından yazılımları korsan
kullanmaması gerektiğini anlatmalı, özgür ve
daha hafif alternatiflerini sunarak kullanıcı
özgür yazılım kullanmaya teşvik edilmeli.
Özgür yazılımın felsefesini anladıktan sonra
kendi kendine işletim sistemi de özgür
olacaktır bir süre sonra.

 Oyun bağımlısı ancak özgür yazı
lıma sıcak bakan bir kullanıcı ise
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en azından çift sistem kullan
masın tavsiye edilmeli ofis işleri,

internet kullanımı gibi işleri Pardus'ta
daha güvenli yapabileceği anlatılmalı.

Wine adlı yazılım katmanından mutlaka
bahsedilmeli. Performans düşüklüğü yaşa
yacağı bahanesini uydurursa ekran kartının
kapalı kodlu sürücüsü mevcutsa böyle bir
sorun yaşamayacağı anlatılmalı.

 Bir dağıtımdan memnun kalmazlarsa ken
dilerine uygun olabilecek alternatifler
anlatılmalı. Ve bir dağıtımın hatasının tüm
Linux dağıtımlarının hatasıymış gibi
genelleştirilmemesi gerektiği anlatılmalı.

 Virüs derdinin çok çok az olduğu hatta
neredeyse hiç olmadığı anlatılmalı, hatta
Windows'u bile Pardus'tan temizleyebi
lecekleri anlatılmalı.

 Ve en önemli nokta yukarıdakiler özgür
yazılıma sıcak bakan kullanıcılara dayatma
yapmadan anlatılmalı.
Yukarıdaki noktalar ve benim aklıma gelme
yen benzeri durumlar dikkate alınarak
Pardus'u anlatırsak insanlara, hemen pes
eden kullanıcılar olmayacak, belki de ileride
Pardus'u eksikleriyle kabul eden kullanıcı
sayısı artacak ve Pardus daha hızlı ilerle
yecektir diye düşünüyorum. Umarım yazım
Pardus için faydalı olmuştur. Hepinize bol
Parduslu günler.
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Enigma'dan ilk masaüstü bilgisa
yara kadar, o kadar çaba ve emek
harcandı. İlk başta, oda büyüklü
ğünde bilgisayar ne kadar ufalabilir
sorusuna cevap arandı. Daha
sonra ise, bu donanımı piyasada
cazip hale getirecek işletim sistemi
ve onun hangi metotla oluşturul
ması gerektiği. İşte tam bu sırada,
GNU/Linux dünyası ve Microsoft'u
ayrım noktasına getiren dönüm
noktası geldi. Microsoft doğru
zamanda, doğru yerdeydi ve kişisel
bilgisayar devriminden en kazançlı
çıkan o oldu.
Microsoft, 1.0 versiyonu'ndan en
son haline kadar tek bir noktayı
vurguladı: “Kullanıcı dostu” oldu
ğunu savundu. Bilgisayar'dan hiç
anlamayan birisi bile, en kısa
sürede öğrenir. GNU/Linux
dağıtımları ise, hobi amaçlı işletim
sistemi kullananların toplandığı yer
gibi anlatıldı. Masaüstü bilgisa
yarlar değişti, dizüstü bilgisayarlar
çıktı vs.. Hangi teknoloji değişimi
olursa olsun, Microsoft'un yaptığı
propaganda değişmedi. Savunduk
ları tez, toplumun önemli bir
kısmını etkiledi. MS Windows Vista
rezaleti bile, kullanıcıların özgür
yazılım ve GNU/Linux dağıtımları

hakkında fikirlerini çok değiştiremedi. Bu durumu, bilgi kirliliğine ya
da piyasadaki önemli şirketlerin Microsoft'u desteklemesine
bağlayabiliriz. Ama bu şu an yaşanan durumu yeterince açıkla
yamaz.
90' lı yıllardan itibaren, GNU/Linux dünyası sürekli yeni fikir üreten
bir fabrika gibi çalıştı. MS Windows ya da Apple Mac OS' ta bir
programın karşılığı, kaliteli 45 alternatif program çıktı. Bu çok
önemli bir avantaj olabilir: yine de sürekli birbiriyle birleşmeyen
organizasyonlar yüzünden istenilen hedefe ulaşılamadı. Masaüstü
yöneticileri GNOME ve KDE olarak gelişti. Dağıtımların program
depoları, .deb ya da .rpm gibi ayrımlara gitti. Farklılık kötü bir şey
değil, fakat bu bölünmeler yüzünden, birinde olan özellik, diğerinde
yok. Tek bir şirket ya da tekelleşmeyi savunmak özgür yazılımın
ruhuna aykırı. Bununla birlikte, belli standartların olmaması, yeni
kullanıcıların GNU/Linux dağıtımlarını kullanmasının önünde önemli
bir engel.
Kullanıcılar ve GNU/Linux Dağıtımları
Slackware ve Debian gibi kalıcı topluluklar her zaman önemli oldu.
Ama bu topluluklar, MS Windows kullanan kullanıcıların
alışkanlıklarını kendi güçleriyle değiştiremediler. 2004' te
Cannonical'in Debian GNU/Linux tabanlı Ubuntu dağıtımı,
kullanıcıların fikirlerini değiştirmede önemli bir etken oldu. Debian,
distrowatch' taki birçok dağıtımın olmasına sebeptir. Ama
Cannonical' ın bile yaptıkları ya da yapabilecekleri tartışmalı bir
durum: Mark Shuttleworth, şirketi ve Ubuntu' nun nasıl olacağı
konusunda, başta GNOME gibi masaüstü yöneticisi geliştiricileriyle
uyumlu çalışsa da, Steve Jobs'un biraz daha kibar haliyle Ubuntu
dağıtımı bugünlere geldi denebilir.
Ubuntu dağıtımı, Debian'ın stabil program depoları,

MMaakkaallee

Kemal KARATAŞ
kemal@pardus-linux.org

Dünya üzerinde en çok
kullanılan işletim
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bunca zamana rağmen
GNU/Linux, hâlâ Windows
ve MacOS'un ardından
geliyor. Nedenleri üzerine
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geliştiricilerin desteği ve diğer
kişiselleştirme özelliğiyle, donanım

üreticilerinin dikkatini çekti. GNU/Linux
dağıtımlarını önemsemeyen şirketler,

başta Ubuntu gibi dağıtımlar için sürücülerini
piyasaya sürmeye başladılar. Dell gibi
firmalar, GNU/Linux dağıtımı seçme
opsiyonunu sitelerinden duyurdular. Teknoloji
marketleri, her zaman desteğini gördükleri
Microsoft yüzünden, bu gelişmeye engel
olmak için elinden geleni yaptı. Gelişmenin
piyasada %1'i geçmemesinin önemli bir
sebebi de budur.

Cannonical ve Ubuntu dağıtımı, tek başına
mucizeler yaratamazdı. Mark Shuttleworh,
donanım üreticilerinin tavrını değiştirme
amacına yoğunlaştı. Bu hareketin sonucunu,
zamanla görebileceğiz. Ama ön yargının
yıkılabilmesi için biraz daha zaman gerekiyor

gibi. Türkiye'de de Tübitak tarafından
geliştirilen, Pardus GNU/Linux dağıtımı,
yönetim yanlışlığı, milli işletim sistemi gibi
abartılı tanıtımlara rağmen, istenilen yere
gelemedi. Birçok devlet dairesi, hala MS
Windows destekli edevlet sistemini
kullanıyor. Bunun sonucu olarak sürekli
izlenen politikaların rezaletinini kanıtlayan
hezimet haberlerini görüyoruz. Bu kadar
yılda, daha gelişmiş bir durumda olmalıydı.
Ama umarım bundan gerekli ders
çıkarılırmıştır. Artık “Filanca yıl, GNU/Linux
masaüstü dağıtımlarının yılı olacak!” tarzı
haberlere gerek kalmadı. Çünkü, masaüstü
ortamı birkaç yıla kadar hiç olmayacak gibi.
Peki, bütün imkanlar bitti mi? İşte bu çok
abartılı bir yorum olur. Şu günlerde, mobil
platformlar, buna bağlı olarak akıllı telefonlar
ve tabletler gibi vs. ürünler revaçta. İlginç ki,
Microsoft'a masaüstü bilgisayarlar konusunda
neden başarı gösterilmediği belliyken, yine
benzer bir hata yapılıyor gibi. Cannonical,
Google ve diğer dağıtımlar aynı hedef için,
birbiriyle uğraşırken, bu durumdan Microsoft
yararlanmasını bilebilirdi. Ama Allah'tan Steve
Ballmer var, Microsoft'un en etkili rakibi yine
Steve Ballmer olabilir. Burada önemli olan
GNU/Linux dünyası ve Google arasındaki
ilişki. İyice irdelenmesi gereken bir konu bu.
GNU/Linux Dünyası ve Google İşbirliği
Google, ilk baştan itibaren, GNU/Linux

dünyası ile yakın bir ilişki içindeydi. Arama
motoru sektöründe bir kartel olsa da,
Microsoft ve Apple gibi şirketlerin kabusu
oldu. E  Kitap haberleri derlediği projelerle
şirketlerin kar oranlarının düşmesinde büyük
bir etken oldu. Bunun yanında, GNU/Linux
projelerine maddi ve manevi destek vererek,
teknoloji çöplüğüne dönmüş “piyasa
devlerinin” kabusu oldu.
Google, özgür yazılım dünyasına destek
oldu. Ama arama motoru olarak, rakiplerine
yaşama şansı vermedi. Özgür yazılım
dünyası, IBM gibi şirketlerin desteğini geçici
olarak gördü. Ama işi geçtikten sonra, desteği
de bitirdi. GoogleGNU/Linux işbirliği de böyle
olabilir mi tartışması daha çözümlenmiş değil.
ChromeOS ve Android gibi ürünler,
GNU/Linux dünyasıyla ortaklaşa üretilen
ürünlerdir. Android platformu, akıllı telefon ve
tablet ürünlerinde hak ettiği yere geliyor.
Apple'ın o kadar reklam, marka ve tanıtım
gibi çabalarına rağmen, Android gelişmeye
devam ediyor. Microsoft, patent davaları
sonucu, her satın alınan Android yüklü
telefon'dan 15 dolar para alıyor. Bu davalar
yüzünden, Google, Motorola Mobile
bölümünü satın aldı. Şirketin sahip olduğu
patentleri de satın alması, ileride açılacak
olan patent davalarının önüne geçmesini
sağlayabilir. Asıl önemli konu; GNU/Linux
dağıtımları, kalitesizlik ya da tek tip
bir platform olduğundan değil,
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kullanıcıların ona alışamama
sından yaygınlaşamadı.

Yukarıda sayılan sebeplere rağmen,
GNU/Linux dünyası, halen Microsoft'un
kabusudur. Bu yüzden, hukuk bölümündeki
avukatların çoğunluğu patent davaları ve
toplululuğu dağıtmanın kanuni yollarını
araştırıyor. Hatta, çekirdek derlemesine en
çok destek olanlar listesinde Microsoft'un
yazılımcıları bile giriyor. Her ne kadar bu
destek Hyperv sanallaştırma ürünü için bile
olsa, bu iyi niyete öyle hemen kanmamak
lazım. Microsoft, her ne kadar kendisinin
GNU/Linux dünyasının en iyi dostu olduğunu
savunsa da, önce bu tezat ifadeyi kendisi
kabullenebilmesi lazım. Android'e açılan
patent davalarını açan da kendisi, destek
verdiğini iddia eden de.
Ne kadar Android yüklü akıllı telefon ya da
tablet ürünü satılırsa, kullanıcılar GNU/Linux
dünyasının ürünü olan Android'e o kadar
alışır. Google kar etmek için bunu yapar
elbette. Ama arm işlemcili ürünler ya da İntel
işlemcili en son ürünler, Android platformuyla
piyasaya sürülmeye devam edecek. Zaten
sunucu piyasasında kendini kanıtlayan özgür
yazılım dünyası, son kullanıcı tarafında da
kendini kanıtlayabilir böylece. Asıl kilit konu;
masaüstü ürünlerinde olan güç bölünmesinin
şimdi de yapılmaması. Burada önemli olan,
birkaç şirketin para kazanması değil,
GNU/Linux dünyasının hak ettiği yere

gelmesi. Teknoloji çöplüğü olan Microsoft ve
onun gibi şirketlerin sonunun geldiğini herkes
yakında anlayacak. GNU/Linux dünyasını
takip etmeye devam edin.
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Red Eclipse [1], topluluk tarafından
geliştirilen, özgür ve açık kaynaklı
bir birinci şahıs nişancılık oyunu
dur. Oyun, pek çok platforma uyar
lanabilecek olan SDL, OpenGL ve
Cube2 oyun motoru teknolojilerini
kullanıyor. Bu yüzden de Windows,
GNU/Linux ve MacOS sürümleri
mevcut.
Oyun bana bir zamanlar oynadığım
Unreal Tournament oyununu
hatırlattı. Elbetteki orijinal UT'yi.
Zaten eski zaman FPS'cileri ne
demek istediğimi anlamışlardır. :)
Red Eclipse, 2010 yılında Blood
Frontier projesinden ayrılarak
başladı ve 24 Temmuz 2011'de son
sürüm olan 1.1 yayımlandı. Oyun
tipik bir çok oyunculu oyun. Tek
kişilik modları mevcut ama asıl
eğlence çok oyunculu oyunlarda.
Oyun, ZLIB ve CCBYSA 3.0 ile
lisanslı.
Kurulum
Oyunu Pardus 2011.1 altında
kurmanın birkaç yolu var.
1 Oyunun Pisi paketi, PLO depo
sunda [2] mevcut. Depoyu Pisi'ye

ekleyerek, sudo pisi it redeclipse komutu ile kurabilirsiniz.
2 Oyunun inşa dosyaları, Anıl ÖZBEK'in oluşturduğu Happy Kitty
[3] isimli Pardus oyun deposu projesinde mevcut. Bu depoyu da
Pisi'ye ekleyerek, sudo pisi em redeclipse komutu ile inşa
edebilirsiniz.
* Not: PLO deposundaki Pisi paketi, Happy Kitty deposundaki inşa
dosyalarından inşa edilmiştir. Yani 1 ve 2. yöntemlerle kuracağınız
Red Eclipse arasında bir fark yoktur.
3 Sitesinden [1] *linux_bsd. tar. bz2 isimli dosyayı indirerek,
içeriğinde bulunan redeclipse. sh dosyasını çalıştırarak da
oyunu başlatabilirsiniz. Ancak bu yolu seçerseniz, SDL kütüphane
paketlerinin (libsdl, sdlimage ve sdlmixer) kurulu olduğundan emin
olun.
Oyunun asgari sistem ihtiyacı:
 1 Ghz işlemci
 256 MB ana bellek
 OpenGL destekli, 64 MB GeForce 4MX veya dengi Radeon ekran
kartı
 500 MB disk alanı
Kaldırmak içinse, oyunu depolardan kurduysanız sudo pisi rm

redeclipse komutuyla; siteden indirdiyseniz, açtığınız dizini
silerek kaldırabilirsiniz.
Oynanış
Oyunu başlatınca, her oyunda olduğu gibi, bir ana menü ile
karşılaşıyoruz. Oyunun oldukça basit bir ana menüsü var.

OOyyuunn TTaann ııtt ıımm ıı

Hamit Giray NART
hamit@pardus-linux.org

FPS kılavuzunda, bu sefer
Cube2 motorunu kullanan
ve gelecek temalı hızlı bir
FPS oyunu olan Red
Eclipse var; silahın
nişangâhında ise Hamit
Giray NART...
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Edit Profile: Bu kısım, oyundaki rumuzunuzu
ve oyuncu renginizi ayarlayacağınız kısım.
Pek fazla bir ayar yok. Sadece “name” yazan
kısma rumuzunuzu girin. Altta ise RGB
tarzında oyuncu renginizi belirliyorsunuz.
Soldaki kare renginizi gösteriyor. Önemli
olmamakla birlikte, oyun genelde karanlık
bölgelerde geçiyor. O yüzden gri tonlarında
ve cansız bir renk seçmeniz, görülmenizi
zorlaştırır.
Play Online: Oyunun ana bölümü. İnternet
ya da LAN üzerinden bir sunucuya bağlana

rak, çok oyunculu oyunlara katıldığınız bölüm.
Buraya girdiğiniz zaman, önünüze sunucu
gözatıcı ekranı gelir. Buraya girdiğiniz zaman,
sunucuları görmek için, en soldaki “update”
butonuna basıyoruz. Önümüze master
adresindeki [4] sunucular geliyor. En solda,
çevrimiçi oyuncu sayısı / azami oyuncu sayı
sını ve altında sunucunun ping zamanını
görüyorsunuz. Haritanın ön izleme resminin
yanında, sunucu adı, IP adresi, harita adı ve
oyun tipi gibi bilgiler yazar. En sağda ise
modifiye oranı gibi bir bilgi görürsünüz. Bu
oran, Cube 2 motorunun oyun ve silah modifi

kasyon kısmında yapılmış değişiklik oranını
gösteriyor. En alttaki update interval ise,
sunucu listesinin yenilenme süresini saniye
cinsinden gösterir.
En üstteki reset, listenin master sunucudan
yeniden yüklenmesini sağlar. disconnect,
bağlı olduğunuz sunucudan ayrılmanızı
sağlar. lan connect, eğer bilgisayarınız bir
LAN sunucusu olarak başlatmışsanız, bu
oyuna, sunucu makineden dahil olmanızı
sağlar. Yanındaki search lan kutucuğunu
işaretlerseniz, listede LAN sunucularını da
görebilirsiniz. Bu sunucular 192.168.X.X
şeklinde yerel ağ IP numaraları ile
listelenirler. Girmek istediğinizi sunucuya çift
tıklamanız oyuna dahil olmanız için yeterlidir.
Sunucu Başlatmak
Normal şekilde açtığınız Red Eclipse, sadece
istemci tarafı olarak çalışmaktadır. Sunucu
yapılandırmak için öncelikle bazı ayarlamalar
yapmanız gerekir.
İlk olarak, modeminizin yönlendirici bölümün
den port yönlendirmesi yapılması gerekiyor.
Bunun için İnternet tarayıcınızın adres
satırına, modem IP'sini girerek (genelde
192.168.1.1 gibi bir numaradır), modem
kullanıcı arabirimini açın. Bağlantı ayarları
altında, sunucu olarak çalışan bilgisa
yarın bağlantı ayarlarına girerek,
“port yönlendirme” ya da “sanal
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sunucu (NAT)” yapılandırması
kısmına girerek, 28801 ve 28802

numaralı portları açmanız gerekiyor.
İkinci olaraksa, /usr/share/redeclipse

dizini içinde, sunucunun kullanacağı iki ayar
dosyası olan servinit.cfg ve servexec.cfg
dosyaları oluşturmanız gerekiyor.
/usr/share/redeclipse/examples

dizini altında bu dosyadan iki örnek var.
Bunları bir üst dizine alarak düzenlemek,
yeniden oluşturmaktan çok daha kolay
olacaktır. Dosyalardaki komutların başında
bulunan “//” işaretini silerek, aktif hale
getirebilirsiniz.
Bu iki adımı gerçekleştirip, oyunu açtığınız
zaman, eğer bir sorun oluşmamışsa, LAN
sunucusu çalışır hale gelmiş olmalı.
İnternet içinse bu adımlardan sonra, bir
uçbirim ekranı açarak, konsola reserver
komutunu vermemiz gerekiyor. Konsol:
hamit@pardus2011 $ reserver

configuration reloaded

init: server (*. 28801)

created server socket

dedicated server started, waiting

for clients. . .

looking up

play. redeclipse. net: [ 28800] . . .

updating master server

şeklinde yanıt verecek ve salt sunucu
başlayacaktır. Konsol penceresi aynı
zamanda oyunun sunucu konsolu olacaktır.
Yanlışlıkla kapatırsanız, sunucuyu da ka
patmış olursunuz.
Offline Practice: Oyunun, çok oyunculu mo
duna geçmeden önce, gerek oyun modları,
gerekse de haritalar hakkında tecrübe turları
yapabileceğiniz bölüm. Burada oyun
modlarından birini ve bu moda uygun olan
haritayı seçerek, tek oyunculu oyuna
başlayabiliriz. Elbetteki, Red Eclipse oyunu

nun tek oyunculu modunda, botlarla
oynuyorsunuz. Ancak, hâlâ deneysel olan bir
bölüm. Oyun modlarımız ise şu şekilde:
Editing: Bu kısım, kendi yapmış olduğunuz
haritalrı oynamanıza olanak veriyor.
Campaign: Hâlâ geliştirilme aşamasında olan
bir tek oyunculu mod. Pek çok ucubik
canavaın olduğu bir labirentten takım olarak
geçmeye çalışıyorsunuz.
Deathmatch: Tipik “herkesi öldür” oyun modu.
Haritada önünüze geleni vurun, onlar sizi
vurmadan.
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CaptureTheFlag: Bayrağı yaka
la modu. Takım tabanlı bu oyunda,

düşmanın bayrağını alıp, kendi bayra
ğınızın yanına getiriyorsunuz. Bu mod, üç

adet de alt moda sahip. Bunlar:
 Return: Bu işaretli ise, kendi bayrağınızı

düşmandan ele geçirdiğiniz zaman, alıp
üssünüze kendiniz geri götürmek zorunda
sınız. Yani sadece dokunmak yeterli olmaz.
 Defend: Eğer düşman takım bayrağınızı

ele geçirirse, bayrağı geri götüremezsiniz.
Bayrak yere düşerse, belli bir süre geçene
kadar, bayrağınızı düştüğü yerde savunmanız
gerekmektedir.
 Protect: Puan alabilmek için hem kendi

hem de düşman takımın bayrağını belli bir
süre elinizde bulundurmanız gerekiyor.
DefendTheFlag: Haritadaki belli yerlerdeki
bayrakları ele geçirip, olabildiği kadar uzun
süre elinizde tutmaya çalışıyorsunuz. Bu da
takım oyunu olan bir mod. Ne kadar fazla
bayrağı, ne kadar uzun süre elinizde
tutabilirseniz, o kadar fazla puan alırsınız. Bu
mod da iki alt moda sahip:

 Quick: Bir bayrağın yanına geldiğinizde,
bayrağın kontrolü hemen size geçer.
 Conqueror: Sayı almak yoktur. Bir takım,

haritadaki tüm bayrakları ele geçirene kadar
oyun devam eder.
BomberBall: Acayip bir topu alıp, düşman
takımın üssüne bırakınca puan alıyorsunuz.
Ancak geri sayım sayacına dikkat edin. Eğer
sıfırlandığında top elinizden çıkmamışsa,
havaya uçarsınız. Bunu baştan başlatmak

için topu uzun süre elinizde tutmayın, bir
takım arkadaşınıza paslayın. Topu elinize
alınca da dikkatli olun. Zira düşman takımın
tümü üzerinize çullanacaktır. Bunun da iki alt
modu var:
 Multi: Haritada, birden fazla top olur.
 Hold: Bayrak koruma gibi, ama bu kez topu

elinizde tuttukça puan alırsınız. Yine geri
sayıcıya dikkat edin ama. :)
TimeTrial: Parkur koşusu. :) Abuk sabuk
engellerle dolu bir parkuru en kısa sürede
geçebilmek için bol bol duvarlardan sekmek
gibi hareketler yapacağınız bir mod. Bence
çok gereksiz bir mod.
Oyun tipleri bunlar. Bir de oyuna farklı
özellikler katan eğlencelik ayarlar var. Bunlar:
Teamplay: Tek tek alınan puanları, toplayıp
takıma yazar. Oyuncuların değil, takımın
puanı olur.
Instagib: Tüm oyuncular, tüfekle başlar.
Haritada başka bir silah olmaz.
Duel: Oyuncular, haritada teke tek savaşırlar.
Ölenin yerini, sıradaki alır. Sonunda hayatta
kalan, galip gelir.
Hover: Her oyuncu bir sırt jeti ile oyuna
başlar. Zıplama tuşuna basılı tuttukça havada
uçarsınız. Ancak güç göstergenizin üzerindeki
jet gücü göstergesine dikkat edin. O bitene
kadar uçabilirsiniz.
Medieval: Tüm oyuncular kılıçla başlar.
Haritada başka silah olmaz.
Survivor: Ölen oyuncu tekrar dirilmez. En son

sağ kalan oyunu kazanır. Duel gibidir, ancak
herkes aynı anda haritada başlar.
Onslaught: Herhangi modda olan bir oyuna,
bir de gördüğü herkese rastgele saldıran
botlar eklenir. Düşman takımının yanında bir
de bunlarla uğraşırsınız. Bu botlar, haritada
rastgele ortaya çıkarlar ve genelde yumrukla
saldırırlar. Ancak bazılarında plasma silahı
bulunur. Botları vurmanız size puan
kazandırmaz.
Ballistic: Tüm oyuncular roketatarla başlar.
Haritada başka silah olmaz.
Vampire: Düşmana verdiğiniz hasar kadar,
sizin canınıza eklenir.
Arena: Tüm oyuncular, başlarken iki tane
silah seçerler ve onlarla oynarlar. Haritada
silah olmaz.
Expert: Sadece kafadan yaptığınız vuruşlarda
puan alırsınız.
Resize: Rakibi vurdukça büyür; vuruldukça
da küçülürsünüz. Küçüldükçe de vurulmanızı
zorlaşır.
League: Tek bir silah seçersiniz ve bu silaha
göre farklı özellikleriniz olur. (Mesela shotgun
seçerseniz, 125 gücünüz olur).
Tüm özelliklerinizi seçtikten sonra, seçmiş
olduğunuz oyun tipine göre sağdaki listede
beliren haritalardan birini seçerek, oyunu
başlatabiliyorsunuz. Bu özellikleri elbette, çok
oyunculu oyunlarda da kullanabilirsiniz.
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Options: Oyunun ayarlarının
yapıldığı bölüm. Görüntü efektleri,

derinlik, çözünürlük, ekran bilgilendirme
göstergeleri, ses, fare ve tuş kombi

nasyonu, bu seçeneğin altında erişebilece
ğiniz ayarlar. Buradaki ayarlar gayet basit.
Variables: Çok oyunculu moddaki sunucu
listesinde, bilgi olarak modifiye oranı diye bir
şeyden bahsetmiştik. İşte o modifiye
dediğimiz ayarlama buradan yapılıyor. Yani
oyunun ve silahların Cube2 içindeki
değişkenlerini, “variables” seçeneğinin

altındaki arabirimden değiştirebiliyorsunuz.
En üstteki iki sekmeyi kullanarak oyun
değişkenleri (vars) ve silahlar (weap)
arasında geçiş yapabiliyorsunuz.
Oyunun değişkenlerini sunucu komutlarıyla
da oyun esnasında değiştirebilirsiniz. Bunlar
yer çekimi, oyunun hızından tutun; azami artı
işareti boyutuna kadar ayarlamanız mümkün.
Oyunun 70'e yakın değişkeni var.
Aynı şekilde silahlar bölümü de ayarlana
biliyor. Aynen silahların da yetmişe yakın

değişkeni var. Hasar almaktan, vuruş gücüne,
sahibine hasar verip vermemesine kadar
değiştirebiliyorsunuz. Buradaki değerlerle
oynayarak, oyununuzu modifiye edebiliyor
sunuz. Sunucu komutları ile de bunu oyun
içinde de yapabiliyorsunuz.
Ancak modifiyenin etkin olması için ya tek
oyunculu modda oynuyor olmanız ya da
sunucu olmanız gerekmektedir. Burada
yaptığınız değişiklikler oranında, sunucu
listesinde % olarak bir oran belirir. Herhangi
bir değişiklik yapmamışsanız, sunucunun
yanında “unmodified” olarak yazar.
Oyunun ekranı da çok kalabalık değil. Bunun
bir sebebi de aslında oyunun çok kalabalık
olmaması. Haritalarda sadece silahlar var.
Silahların cephaneleri veya güçlendirme gibi
unsurlar bu oyunda yok. Sağ alt köşede,
yaşam gücünüzü görebilirsiniz. Yaşam
gücünüz, sakin bir köşede bekledikçe kendi
kendine artmaktadır. Yani haritada bir ilk
yardım çantası veya güç doldurucu gibi
birşeyler aramayın. Onun hemen üzerinde ise
zıplama jeti güç göstergesi vardır. Havada
zıplama tuşuna arka arkaya bastıkça, bu
gösterge yüzdesinin azaldığını görürsünüz.
Hover tip oyunda ise, basılı tuttukça
uçarsınız. Ama bu gösterge sıfırlandığı
zaman düşmeye başlarsınız. Ancak
korkunuz olmasın, yüksekten düşmek
güç götürmüyor.

RedEclipse
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Sağ en altta, oyunun saniye /
kare cinsinden hızını görebilirsiniz.

Onun üzerinde ise silahlarımız yer alır.
Silahlar şarjörlü ve dolumlu silahlardır.

Ancak hepsinin cephanesi sınırsız. Sadece
şarjör bittiği zaman tekrar dolduruluyorlar o
kadar. Burada silahlarınızın bir listesi olur ve
parlayan silah, o an elinizde olan silahtır.
Üstündeki rakam, şarjördeki cephaneyi;
altındaki rakam ise o silahın kaçıncı gözde
olduğunu gösterir. O rakama basarak, silahı
elinize alabilirsiniz. İki adet silah taşıya
biliyorsunuz ve bunları yere atmak gibi bir

şansınız yok. Ancak bir başka silahı alarak,
mevcut silahınızı bırakabiliyorsunuz. Oyunda
ki silahlarımız da şunlar:
Melee: Yumruk ve tekmemiz. Q tuşu ile aktif
edebiliyoruz. Bir düşmana yaklaştığınızda, Q
tuşu ile yumruk atabilirsiniz. Havada
basarsanız ise tekme atarsınız. Silah olarak
pek etkili olmasa da, tekme atmak,
düşmanınız sizden bir hayli uzağa savuruyor.
Ayrıca duvarlardan sekip, daha yükseğe
zıplamak için de kullanabiliyorsunuz.

Pistol: Başlangıç tabancanız. 10 kurşun alan
orta hasar veren bir silahtır. Haritada çıkmaz.
Sol fare tuşu yarı otomatik ateş ederken, sağ
fare tuşu daha yavaş bir biçimde ama iki
kurşun birden atan bir atış yapmanızı sağlar.
Sword: Kılıç. Haritada mavi olarak çıkar. Ol
dukça güçlü, ama yakın mesafede kulla
nabileceğiniz bir silahtır. Sol fare tuşu ile hızlı
bir yatay darbe vurursunuz. Sağ tuş ise, dikey
olarak daha güçlü ama daha yavaş bir vuruş
yapmanızı sağlar:
Shotgun: Pompalı tüfeğimiz. Yakın mesa
fede çok etkili ama uzak mesafede de bir o
kadar güçsüz bir silah. Haritada sarı renkte
belirir. 8 mermi alır ve otomatik doldurma
özelliği vardır. Otomatik olarak doldurmak için
bitmesini beklemez. Sol fare tuşu normal
şekilide saçma ateşlerken; sağ fare tuşu iki
mermi kullanan ve çaptığı yerden yansıyan
bir atış yapar.
SMG: Otomatik tüfek. Haritada turuncu renk
te görüntülenir. 40 mermi alan şarjöre sahip
olan otomatik tüfek, uzak ve orta mesafede
oldukça etkili seri bir silah. Sol fare tuşu ile
seri atış yapan otomatik tüfek, sağ fare tuşu
ile de iki mermi atan yavaş bir atış yapar.
Yakın mesafe için ikincili atış modu etkilidir.
Flamer: Alev ünitesi. Haritada kırmızı renkte
belirir. 25 ünitelik bir deposu vardır. Orta
menzilli bir silahtır ve ağır hasar veren bir
alev spreyi oluşturur. Sağ fare tuşu ile gittiği
yerde patlayan bir alev topu atar. Ne
kadar fazla sağ tuşa basılı tuutp silahı
şarj ederseniz, o kadar güçlü bir
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patlama elde edersiniz.
Plasma: Haritada açık mavi renkte

çıkan plasma, 20 mermilik bir şarjöre
sahiptir. Sol tuşla otomatik olarak seri

halde plasma topları atar. Orta menzilde
oldukça etkili bir silahtır. Sağ tuş ise, yakınına
yaklaşanları içine çekip yakan bir radyasyon
bulutu oluşturur. Ne kadar çok şarj ederseniz,
o kadar büyük bir bulut oluşur.
Rifle: Keskin nişancı tüfeği. Haritada mor
renkli olarak belirir. Beş mermi atan bir
şarjöre sahip tüfek, uzun menzilde güçlü bir
silahtır. Sağ fare tuşu, dürbünü açar. Fare
tekerleği ile de iki kademe yaklaştırabilirsiniz.
Bunu aldığınızda bir yüksek bir yere yerleşip,
keskin nişancı atışlarına başlayın.
Grenade: El bombası. Bunlar haritada yeşil
renkte belirirler ve en fazla iki tane el
bombası taşıyabilirsiniz. Ateşleme tuşuna ne
kadar uzun süre basarsanız, o kadar uzağa
fırlatırsınız. Bomba yere çarpıtığı anda patlar.
Rocket: Roketatar. Haritada kahverengi
olarak belirir. Tek atımlık bir roket taşır ve
yeniden doldurulmaz. Normal atış, doğrudan
hedefe giden hızlı bir roket atmanızı sağlar.
Sağ fare tuşu ise, daha yavaş giden ama
güdümlü bir roket atmanızı sağlar. Roket
havadayken ateş tuşuna basarsanız, roket
patlar.
Silahlar bunlar. Haritada bu silahlar dışında
hernagi bir sağlık, güçlendirme ya da ekstra
özellik sağlayan nesneler yok. Bu özellik
gerçekçilik arayanlara biraz ters gelebilir ama

hareket isteyenlere ise güzel gelecektir.
Oyunu oynarken, doğrudan hedefe ve
düşmana odaklanabiliyorsunuz. Sağlık almak,
cephane bulmak gibi bir şeyle uğraşmı
yorsunuz.
Sonsöz
İlk olarak bir dipnot olarak şunu belirteyim.
Oyun, Pardus'un geliştirme deposundaki son
güncellemelerimden sonra (muhtemelen
current 280 nVidia güncellemesi sebep oldu
diye düşünüyorum), “could not find core
textures” hatası vererek çalışmadı. Yukarıda
anlattığım her üç yöntem de aynı hatayı verdi.
Hataya, PLO sitesinde [5] çare arıyoruz. Aynı
başlık altından Bugzilla’daki hata kaydına [6]
da ulaşabilirsiniz. Oyunu, kararlı depoyu
kullanan Pardus 2011.1 yüklü test maki
nemde çalıştırabildim.
Oyun, Cube2 motorunu, oldukça iyi kullan
mış. Grafiklerde ve oynanışta herhangi bir
sorun ile karşılaşmadım. Vurulduğunuzda
ekranın etrafında beliren kırmızı karede renk
ne tarafta yoğunlaşmışsa, darbeyi o yönden
almışsınız demektir. Yine radar ekranı,
oyunun orta yerinde, artı işaretinin etrafında
görünüyor. Burada silahları, takım
arkadaşlarınızı ve eğer bayrak tipi bir
oyundaysanız bayrakları görebiliyorsunuz.
Efektler açılıp kapanması, performansta
bayağı bir etki yapıyor. Ancak şunu

gözlemledim ki, Cube2 motoru, Quake
motoru gibi, olmayan nesneleri de model
lemeye çalışmıyor. Yine de aktif ışıklandırma
ve gölgeler, Quake motoru kadar başarılı
olamamış. Karakter ve silah modellemeleri
oldukça detaylı. Ama aynı şeyi, çevre kapla
maları ve efektler için pek söyleyeme
yeceğim.
Sesler de biraz vasat. Ama seslere pek de
ihtiyacınız olmuyor. Genel oynanışı ve
atmosferi ise oldukça güzel. Ama hareketli bir
oyun olmasına rağmen, nedendir bilmem,
sunucuları biraz tenha.
FPS kılavuzu yazılarımızda, idTech (Quake)
motoru kullanmayan ilk oyun Red Eclipse
oldu. Ancak hem Cube2 hem de idTech
motorları, koridorlarda güzel işler çıkarırken,
geniş alanlarda pek başarılı olamıyorlar.
Umarım GNU/Linux'taki bu açık, en kısa
zamanda kapatılır. Kalın sağlıcakla...

[1] http://www.redeclipse.net/
[2] http://paketler.pardus-linux.org/P2011/
[3] http://code.google.com/p/happy-kitty/
[4] play.redeclipse.net
[5] http://www.pardus-linux.org/forum/pisi-
at%C3%B6lyesi/red-eclipse-ve-unknown-
horizons-paketleri
[6] http://bugs.pardus.org.tr/show_bug.cgi
?id=19038
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Günümüzde bilgisayar sistemleri,
evcilleştirilmesi kolay olmayan birer
yaratık halini almaya başladılar.
Günümüz dünyasında, işletim
sistemleri, bir kişinin herşeyi
derinlemesine öğrenmesi için çok
büyük ve karmaşık bir nitelikte.
Sistem programcılığına merak
salmış birçok kişi a.out gibi bir
dosyayı çalıştırmak üzere . /a. out

komutunu verdiğinde, sistemde
neler olduğu konusunda genel bir
profil çizemez. Bu makale, sistem
programcılığı adaylarının olayı
kavraması için fikir oluşturmak ve
gerekli detayları vermeyi amaç
lıyor. Bu makaleden sonra prog
ramcı veya programcı adayının
daha fazla bilgi için daha detaylı
kitaplara başvurması, daha kolay
olacaktır.
Bir Sürecin Doğuşu
Bir süreç, bir programın çalıştırıl
ması ile oluşur. Dolayısıyla sürecin
oluşmasından şöyle birkaç adım
gerisinden başlayalım. Bir prog
ram, programcı ona ihtiyaç duydu
ğu zaman doğar. Dolayısıyla bir
süreç yaratabileceğimden ve yol
boyunca neler olup bittiğini açıkla
yabileceğimden, şu anda bir prog

ram yazmaya ihtiyacım var. Aşağıdaki örnek kod, makalenin geri
kalanında çeşitli kavramları açıklamak için kullanılacak:
#include <stdio. h>

#include <math. h>

int main( )

{

float d;

d = cos(20) ;

printf( "%f\n" , d) ;

}

Bu kod, sadece bir sayının kosinüs değerini buluyor ve bulunan
değeri yazdırıyor. Bu programı derleyerek, bir sürecin yolculuğunu
takip edebileceğimiz, çalıştırılabilir bir dosya elde edebiliriz:
gcc ornek. c -lm

Bu komut bize a.out adında bir dosya çıktısı verecek. Burada lm
parametresi, math kütüphanesine bağlantı sağlamak için kullanıldı.
Şimdi oluşturulan bu çalıştırılabilir dosyayı çalıştırırsak,
amaçladığımız şekilde bize bir süreç oluşturmalı.
Program ve Kabuk
Kabukta . /a. out komutu verilerek a.out dosyası çalıştırıldığında,
kabuk öncelikle fork( ) sistem çağrısını kullanarak kendi sürecini
oluşturur. Bu fork( ) sistem çağrısı, yeni bir süreç oluşturacaktır.
Bu yeni süreç, execv( ) sistem çağrıları seti üzerinden verilen
çalıştırılabilir imajlar ile kendi üstüne yükleyecektir. Kabaca,
kabuğun ne yaptığı aşağıdaki listelemeden incelenebilir:

MMaakkaallee

Erdem ARTAN
erdem@pardus-linux.org

Küçücük bir kod yazıyor ve
çalıştırıyorsunuz. Ama bu
kodun çalıştırılması için
bilgisayarın arka planında
dönen dolaplar, çok
azımızın aklına geliyor.
Erdem ARTAN, bu
dolaplardan birini açıklıyor.
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#include <unistd. h>

#include <stdio. h>

int shell_exec (char *command)

{

pid_t pid;

pid = fork( ) ;

if (pid == 0) {

execlp(command,

command, NULL) ;

}

/* ana süreç çalışmaya devam

eder */

return 0;

}

int main (int count, char **command)

{

if (count < 2 )

printf( "Çalıştırmak

için komut gerek\n" ) ;

return

shell_exec(command[ 1] ) ;

}

Yukarıdaki kod, kabuğun veri yolu, izinler, iş
denetimi ve dahasını içeren yaptığı işlerin
büyük ölçüde basitleştirilmiş halidir.
fork() Sistem Çağrısı
Bildiğimiz gibi sistem çağrıları, bizi, kullanıcı
tarafından çekirdek tarafına alır. Daha önce

de bahsettiğimiz gibi bu makalede, belli ve
ilginç ayrıntılara yer vereceğiz. Bu bölümde
işleyeceğimiz şeyler, bir sürecin başlangıcı
sırasında çekirdekte meydana gelen değişik
şeylerle alakalı. Son kod listelemesinde de
görüldüğü gibi, kabuk bir fork( ) (çatal)
yapıyor ve komut imajını yeni oluşturulan alt
sürecin adres aralığına yüklemek için sistem
çağrılarının exec( ) (çalıştır) ailesini çağı
rıyor. fork( ) sistem çağrısı çağrıldığında,
çekirdek aşağıdaki durumlar gerçekleşene
dek çalışmakta olan sürecin bir kopyasını
oluşturur:

 fork( ) yeni bir yığın oluşturur ve açık
dosya tanımlayıcıları gibi paylaşımlı kay
nakları kopyalar.
 Çekirdek çağrılan sürecin kaynak sınırlarını

kontrol eder. (ulimit)
 Çalıştırma zamanları gibi süreç istatistik

lerini sıfırlar.
 Sürece yeni bir süreç numarası verilir ve

yeni oluşturulan süreç çalıştırılmaya başlanır.
Bu bağlamda bir copyonwrite* prensibi
mevcuttur. İdeal olarak, alt süreç ve üst süreç
(fork( ) sistem çağrısını çağıran) farklı veri
alanlarına sahip olmalıdırlar. Fakat verimlilik
için Linux, alt süreç için yeni bir alan
oluşturmaz, fakat süreçlerin biri üzerine
yazmaya başlayana dek, üst sürecinkiyle aynı
alanı kullanır.

Şekilde de gösteril
diği gibi, biri alt
sürecin numarası
ile üst süreç içinde,
diğeri sıfır değeri ile
alt süreçte olmak
üzere fork( ) iki
kez dönüyor.
Yeni oluşturulan
süreç, eşi olmayan
bir süreç numarası
(PID) ile tanımlanır.
Bu süreç üst süreç
ile aynı süreç grubuna aittir. Grup numarası
kabukta iş kontrolü için kullanılır. Bunların
yanında oturum numarası denilen bir numara
da mevcuttur. Aynı gruptaki tüm süreçler,
süreç setsid( ) sistem çağrısını çağır
madıkça genelde aynı oturum numarasına
sahiptirler. Herhangi bir andaki süreç
numarası ve üst sürecinin numarası ps

komutu ile öğrenilebilir.
ps -e

$ ps -f

UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD

guDa 15447 17953 0 02: 00 pts/0

00: 00: 00 ps -f

guDa 17953 1344 0 Jul15 pts/0

00: 00: 00 /bin/bash

Bir kabukta çalıştırılan tüm komutların
üst süreçleri, kabuğun kendisidir.
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exec() Sistem Çağrısı
Başarılı bir fork( ) işleminin ardından

alt süreç, kullanıcı tarafından girilen
komutu, yani bizim verdiğimiz a.out dosya
sını çalıştırmaya başlayacaktır. Bu çalıştırma
exec( ) sistem çağrısı ile gerçekleştirilir. Bu
sistem çağrısının görevi, sürecin adres
aralığını çalıştırılabilir imaj ile doldurmak ve
kontrolü ona vermektir. exec( ) sistem
çağrısı şu fonksiyonları gerçekleştirir:
 Ana ve çocuk süreç tarafından paylaşılan

dosyalar paylaşılmaz, yeni bilinmeyen bir
çalıştırılabilir dosya, kabukla dosya paylaşıyor
olmamalı.
 Çalıştırılabilir dosya açılır ve dosya gerçe

kten çalıştırılabilir mi ve mevcut kullanıcı için
izinleri açık mı diye izinleri kontrol edilir.
 Dosyaya aktarılan tüm seçenekler, sınır

aşımı kontrolünden geçerler.
 Dosya önceki kontrollerin tümünden ge

çerse, çalıştırılabilir dosyanın ELF üst bilgisi
kontrol edilir.
 Dosya mevcut sürecin adres aralığında

hafızaya alınır ve yeni kod çalıştırılmak üzere
sıraya alınır.
Buraya kadar, fork( ) sistem çağrısıyla
oluşturulan yeni sürecin yerini, yeni bir imajın
aldığını öğrendik. Bu aynı PID değeri, farklı
örneklerde farklı imajların olduğu anlamına
geliyor. Bu, kabuk simulatörüne küçük bir ara
koyularak kolayca gözetlenebilir. İlk verdi

ğimiz örneğe ekleyeceğimiz delay( ) fonk
siyonu sayesinde sürecin işini hemen
tamamlaması durdurulabilir ve ps komutuyla
değişiklikleri izleyebiliriz:
. . .

fork( ) ;

sleep(5) ;

. . .

$ . /shell-exec . /a. out &

$ ps # hemen çalıştırma

PID TTY TIME CMD

3939 pts/3 00: 00: 03 bash

24893 pts/3 00: 00: 00 shell-exec

24896 pts/3 00: 00: 00 shell-exec

24985 pts/3 00: 00: 00 ps

$ ps # 5 saniye sonra

PID TTY TIME CMD

3939 pts/3 00: 00: 03 bash

24896 pts/3 00: 00: 00 a. out

24998 pts/3 00: 00: 00 ps

Buraya kadar adres aralığının ne olduğundan
bahsetmeden yeni program imajının alt
sürecin adres aralığına yerleştiğini öğrendik.
Linux'ta tüm süreçler, bir sürecin çalışabi
leceği sanal bir adres aralığındadırlar. Prog
ram, ayrıca kolaylaştırma ve güvenlik için,
çeşitli alanlara bölünebilir.
Program Bölümleri
Tüm programlar birçok bölüme ayrılırlar.
Genel olarak bunlar:

 Çalıştırılabilir kodu içeren kod segmenti
 Yığın segmenti
 Şunları oluşturan veri segmenti:

 BSS: Başlatılmamış veri
 Heap: Çalışma zamanı sırasında ayrıl

mış hafıza
 Data: Başlatılmış veri

Bunlar sadece öntanımlı olanlar, ikili dosya
larda çok daha fazlası olabilir. Örneğin bizim
örnek kodumuzun bölümlerini aşağıdaki
komut ile görebilirsiniz. Çıktısı uzun olduğu
için dergimizde yer vermemeye karar verdik:
$ objdump -h a. out

İkili olarak derlenmiş birçok bölüm ya boştur
ya da hata ayıklama bilgisi üretiyordur.
Bölümlerden en önemlileri .text, .bss, .data
bölümleridir. .text bölümü çalıştırılabilir dosya
yönergelerini içermektedir. Bu veri objdump
komutu ile görülebilir.
$ objdump -d -j . text a. out

Bir sonraki bölüm olan .bss, başlatılmamış
veriyi içerir. C standardı, başlatılmamış genel
değişkenlerin sıfır olarak ayarlanması gerek
tiğini söyler. Dolayısıyla ikili sistemde alanı
sıfırlarla boşa harcamak yerine, çekirdek
tarafından sağlanan hafıza her zaman sıfır
olarak başlatılacağı için sadece .bss
bölümünün genişliğini içerir. İkili
sistemde hazırlanmayan diğer
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bölümler de yığın ve alt yığın
(stack ve heap) bölümleri gibi

çalışma süresince erişilebilir. Çeşitli
bölümlerde sunulan semboller nm komu

tuyla görülebilir.
$ nm a. out

Sembolün türü ikinci sütunda yazılmaktadır. B
ya da b türün BSS, d ya da D sembolün .data
bölümünde olduğunu gösterir.
Dinamik Bağlayıcı ve Yükleyici
İlk örnekte verdiğimiz, bir sayının kosinüs
değerini veren kodu, gcc ile derlemiş ve
derlerken -lm seçeneği ile math.h kütüpha
nesine dinamik bağlayıcı ile bağlamıştık:
gcc sample-source. c -lm

Herhangi bir dosya file komutu ile
tanımlanabilir. File komutunu a.out dosyası
üzerinde çalıştırırsak, bize çalıştırılabilir
dosyanın türü hakkında bazı bilgiler
verecektir:
$ file a. out

a. out: ELF 64-bit LSB executable,

x86-64, version 1

(SYSV) , dynamically linked (uses

shared libs) , for

GNU/Linux 2. 6. 31, not stripped

Dosya tanımlaması, derlenen dosyanın 64bit
makine için, paylaşımlı kütüphane kullanan
ELF (Çalıştırılabilir ve Bağlanabilir Tür) türün
de bir çalıştırılabilir dosya olduğunu anlatıyor.
ELF çalıştırılabilir dosyasına bağlanan tüm
paylaşımlı kütüphaneleri öğrenmek için ldd
komutu kullanılabilir:
$ ldd a. out

linux-vdso. so. 1 =>

(0x00007fff1d368000)

libm. so. 6 => /lib64/libm. so. 6

(0x0000003cede00000)

libc. so. 6 => /lib64/libc. so. 6

(0x0000003cece00000)

/lib/ld-linux-x86-64. so. 2

( 0x0000003ceca00000)

Çıktı bize, dört farklı paylaşımlı kütüphanenin
kullanıldığını gösteriyor. İlk kütüphane, çekir
dek içinde bulunan ve dolayısıyla disk üzerin
de bulunmayan, tüm süreçlerin adres
boşluğunda bulunan sanal ELF kütüphane
sidir. C kütüphanesi tarafından kullanılan
birtakım fonksiyonları içerir. libm.so dosyası
derlerken kullandığımız math kütüphanesini
ifade etmektedir. Bir sonraki ise standart C
kütüphanesidir. Son kütüphane ise programın
çalıştırılmasından itibaren diğer kütüphaneleri
kullanmasına yardımcı olan dinamik yükle
yicidir.
Bu yazı aslında, program derlemesi ve
bağlanması konu başlığıyla devam ediyor.

Ancak konu başlığı ile çok yakından ilgisi
olmadığından yer vermemeyi uygun görüyo
rum. İlgilenenler, bu yazının orijinal kaynağı
olan sitede [1] santosh tarafından yazılan
yazıyı [2] okuyabilirler.
Bu yazı, orijinal yazının lisansı olan Creative
Commons BYSA 2.5 India Lisansı şartları
altında kullanılabilir.
* Not: Bu ifadenin tam Türkçe karşılığının
bulunmadığı düşünüldüğünden, olduğu gibi
bırakılmıştır. Ayrıntılı bilgi Wiki [3] adresinden
edinilebilir.

[1] http://fossix.org
[2] http://fossix.org/program-compilation-intro
[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Copy-on-write
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Kamuda masaüstünde yüzde 10'
luk Pardus kullanımının sağlaya
cağı yıllık tasarruf 15 Milyon TL
olacaktır ki, bu Pardus projesinin
yıllık bütçesinin 20 katı civarın
dadır. Sadece ASAL projesine
bakıldığında, sunucular da dahil
edilirse sağlanan tasarrufun 12
milyon TL arasında olduğunu
söylemek ve Pardus çözümünün
bunun çok çok altında bir maliyetle
gerçekleşeceğini belirtmek yeterli
olacaktır.”
Pardus'un İki Büyük Sınavı
Bu sözleri, Pardus Proje Yöneticisi
Doç.Dr.Erkan TEKMAN'ın Milli
Savunma Bakanlığı ASAL birimle
rinin Pardus'a göç çalışması nede
niyle 2007 yılında basına verdiği
bir demeçten alıntıladım. 2007 yılı,
Pardus için gerçekten büyük umut
ların yeşerdiği çok heyecan verici
bir yıldı. Çünkü Pardus, ayağının
tozuyla bir kamu projesinde kulla
nılacaktı. Sonradan Kurumsal 1
olarak adlandırılacak olan
Pardus'un ASAL özel sürümü (bir
nevi geliştirme sürümü olan 1.0'ı
saymazsak), ilk sürüm olan Pardus
2007 ile paralel geliştiriliyordu.

Aslında MSB'nin özel olarak yürüttüğü bu ASAL projesi, DPT'nin E
Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında uygulanan, 20062010 Bilgi
Toplumu Eylem Planı'nın 51 numaralı eylemi idi. O günlerde yapılan
öngörülerde, ASAL projesinin diğer kurumlar için bir pilot uygulama
olduğu ve alınan sonuçlara göre sonraki yıllarda diğer kurumların
benzer göçlere girişeceği umut ediliyordu. Ancak kamuoyunda
beklenildiği yaygınlıkta göç projeleri yaşanmadı.
Aynı eylem planının bir başka maddesi olan 74 numaralı eylem ise,
“Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı” başlığını taşıyordu.
Bu eylem için pilot kurum seçimi ise, ancak 2009 yılında yapıla
bilindi ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) göç projesi
başlatıldı. Bu çalışmada, işletim sistemi yanında, kuruma özel
ihtiyaçların da özgür yazılımlarla karşılanacağı bir göç öngörülü
yordu. Özgürlükiçin.com, sunucu sistemleri ve altyapının göçünden
sonra, bir kurum yetkilisini Ajans Pardus'un 19. bölümüne konuk
ederek, güzel bir söyleşi yaptı ve biz de göçün başarıyla devam
ettiğini öğrendik. Bu yıl (2011) içerisinde, EPDK projesinin hedef
lerine ulaşacağı öngörülüyordu (henüz bir bilgi yok).
Bu iki önemli kamu göç projesi yanında bazı kamu kurumları, birkaç
belediye ve birkaç üniversitenin bazı birimlerinde, kısmen Pardus
kullanıldığı biliniyor. Herhalde en çok bilinenler; RTÜK, TSK, bazı
Emniyet ile Tarım ve Sağlık İl Müdürlükleri'dir. PardusWiki
sayfasından tam listeye ulaşabiliyorsunuz.
Mevzuat Ne Diyor?
Yaptığım aramalarda, kurumların genel ve özel mevzuatlarında,
Pardus'a bir atıf bulamadım. Eğer konuyu (her ne kadar özgür
yazılım kavramından farklı olsa da) açık kaynak kodlu (AKK)
yazılımlar olarak ele alırsak, galiba Başbakanlığın 2009/4
sayılı genelgesi bir milat olarak kabul edilebilir.

MMaakkaallee

Ali Erkan İMREK
alierkanimrek@gmail.com

Pardus, Pardus diyor ve
Pardus'un tanıtımını ve
desteğini yapmaya
çabalıyoruz. Peki kamu,
acaba kendi yaptığı bu
dağıtım için bu sesleri ne
kadar duyuyor? Ali Erkan
İMREK bunu "kaplumbağa
hızı" olarak tanımlıyor.
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Bu genelge yine EDönüşüm
Türkiye Projesi kapsamında yayım

lanmıştı ve tüm kurumların, edevlet
geçişi için belli bilişim standartlarını

kullanmasını zorunlu kılıyordu. Standartlar ve
talimatlar ise, DPT tarafından hazırlanan
Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi'nde [1]
tanımlanıyordu.
Bu rehberin yayınlanan her iki sürümünde de
kamu kurumlarının açık standartları ve AKK
yazılımları kullanmaları yer yer zorunlu
kılınıyor veya öneriliyordu. Dahası, yine DPT
tarafından hazırlanan ve kurumların bilgi
işlem projeleri ihalelerinde dikkate alacağı
Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Proje
Hazırlama Kılavuzu da Birlikte Çalışabilirlik
Esasları Rehberine uygun projeler hazırlan
masını şart koşuyor ve özellikle açık
standartların tercih edilmesini istiyor. Oldukça
olumlu olan bu gelişmenin, Başbakanlığın
emrine rağmen, kamu kurumları tarafından
ne kadar dikkate alındığını ise hepimiz biliyo
ruz. En azından Windows ve IE kullanmadan
hizmet alınamayan kamu web hizmetlerini
düşünmek yeterli.
Benzer şekilde 2010 yılında çalışmaları
hızlanan ve kurumlar arası yazışmaları dijital
ortama taşıyacak EYazışma Projesinin teknik
raporlarında da açık standartlar kullanılması
gerektiği açıkça belirtilmiş. [2]
Sonuçta, EDönüşüm Türkiye Projesi kamuda

açık standartların kullanımı ve platform
bağımsızlığı konusunda olumlu bir istikamette
bulunuyor. Ancak öyle görünüyor ki çalışma
ların büyüklüğü ve kamunun geç cevap veren
hantal yapısı nedeniyle çalışmalar, oldukça
yavaş yürüyor. Pardus için önemli olan nokta
ise her bir çalışmanın kendi içerisinde farklı
pilot kurumlar ile uygulama açısından
bağımsız yürütülüyor olması. Bu durum diğer
projelerin Pardus'a uygun bütünleşmesini
muhtemelen geciktiriyor. Bütünsel bir çalış
mayı sağlamayan bu yöntem yerine, pek çok
proje için tek bir pilot kurum seçilmesi bir
çözüm olabilir. Örneğin; en başından itibaren
eyazışma gibi bir sistemin, tamamen Pardus
ve özgür yazılımlar ile yürütülmesi ve pilot
uygulama yapılan kurumun en azından
kısmen Pardus'a göçünün de sağlanması
gerekir.
Cevap Veremeyen Kamu
Kamunun geç cevap veren yapısının yanın
da, bazen hiç cevap veremediği durumlar da
mevcut. Örneğin; Elektrik Mühendisleri Odası'
nın yayımladığı Elektrik Mühendisliği dergisi
nin 435.sayısındaki (Ocak 2009) Kamu
Pardus'a Göçemiyor başlıklı yazıda bazı
kamu kurumlarının yazılım lisanslarına harca
dıkları bütçeyi hiç bilmedikleri için meclis soru
önergesine cevap veremediklerini okumuştuk.
Çoğu kurum da tam bilgi veremediğini belirt
miş, bu kurumlardan birisi de Milli Eğitim
Bakanlığı (MEB) idi.

MEB, 2011 ıılında kamu BİT yatırımları için
ayrılan payda, üniversiteler ile birlikte değer
lendirildiğinde, %42 ile aslan payının içeri
sinde görünüyor. Dahası 700 Milyon TL ile
rakam olarak da üniversiteleri neredeyse
10'a; SGK'yi de 5'e katlıyor. Meşhur FATİH
projesi, tek başına 500 Milyon TL ile başı
çekiyor. Pardus projesinin ise 2008  2012
yılları için tespit edilmiş olan 14 Milyon TL'lik
bütçesinden sadece 4 Milyon TL'si 2011'de
kullanımı için ayrılmış. 2010'da hiç kullanıl
mamış. (Kaynak, DPT 2011 Kamu BİT
Yatırımları Raporu)
Daha ödenen lisans bedellerinin bile hesabını
tutamayan kamu kurumları, nasıl bir projelen
dirme ile bu kaynakları talep edip kullanıyor
ve buna izin veriliyor anlamak güç. Dahası
projelerin, yukarıda bahsi geçen Kamu Bilgi
ve İletişim Teknolojileri Proje Hazırlama
Kılavuzu'na uygun hazırlanıp hazırlanma
dığının denetimi yapılıyor mu acaba?
Herşeye rağmen bütçemiz yoksa üniversite
lerimiz, zehir gibi gençlerimiz var! Üniversite
lerimizin, Pardus gibi, ülkemizin ulusal çıkar
larına hizmet eden bir projeye karşı sorum
lulukları çok farklı. Bu konuda Çanakkale 18
Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) yaptıkları çalışma
larla gurur verici bir örnek. Pardus'un geliştiril
mesine büyük katkı veren Dr.Necdet
YÜCEL ve öğrencileri, takdiri hak ediyor.
Diğer üniversitelerimiz, ÇOMÜ'yü
örnek alarak bir yarış halinde
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olsalardı, Pardus bugün çok
farklı bir yerde olabilirdi.

Sonuçta Kaplumbağa Yürüyor
Kamu açısından işe iyi tarafından bakmak
istersek, kaplumbağanın yürüdüğünü söyle
yebiliriz. 5 yılda komple Pardus'a göç etmiş 2
kurum (belki RTÜK ile 3, ancak EPDK'yı
henüz bilmiyoruz), kendi çabalarıyla kısmen
göç etmiş bazı kurumların bazı birimleri ve
yarın tersine göç etmeyeceğini bilemeyece
ğimiz bir kaç belediye. Ayrıca teknokedi.com
sitesinin yaptığı bir araştırmaya göre FATİH
projesinin ihale şartnamesinde Pardus
şartının konulduğunu öğrendik. Bu bir göç
sayılmasa da umut verici bir gelişme.
Asıl sorun şu ki; göç yapan kurumların çoğun
da tam anlamıyla planlı bir göç yerine,
Pardus'un imkanlarından faydalanmak iste
yen bazı duyarlı kurum yetkililerinin bireysel
çabalarının etkili olması, sürekliliği ve kurum
sal bilinç değişimini maalesef oluşturmuyor.
Yukarıda bahsettiğim EPDK yetkilisi ile
yapılmış söyleşiyi dinlerseniz kurum yetkilisi
nin ne kadar yüksek bir bilinçle bu göç
projesinin gerekliliğine inandığını görecek
siniz. Böyle bir bilinç, ancak kurumsal bir
karar ve planlama ile birleşirse buna bir göç
projesi denilebilir diye düşünüyorum. Yoksa
bireysel çabalar kolayca geri döndürülebile
cek etkiler oluşturmaktan öteye gidemiyor ve

sürekli olmuyor.
Kurumsal karar ve süreklilik birbirini tetikleyen
iki unsurdur, kurumsal karar sürekliliği garanti
ediyor ve sağlıklı bir ekosistem için ticari
beklentiler, yani talep oluşturuyor; süreklilik
de ekosistemin varlığını garanti ederek,
kurumsal kararları etkiliyor. Kurumsal karar,
yazılımın kurumsal yaşam alanının, yani
ekosisteminin olmazsa olmaz önemli bir
parçası olan destek ve göç ortağının varlığı
ile mümkün olabiliyor.
Yukarıdaki ASAL ve EPDK örneklerinde
ekosistemin tüm unsurlarını, dolayısıyla göç
ortaklığını da TÜBİTAK (Pardus ekibi)
üstlenmiş görünüyor ve zorlama bir ekosis
tem oluşturulmuş oluyor. Ancak Pardus,
komik bütçesi ile en fazla kaç kuruma
kurumsal destek verebilir ki?
İdeal dünyada, piyasada pek çok özel göç
ortağı ve destek kuruluşunun hizmet vermesi
gerekiyor. Ancak bunun için bir pazar
oluşması, bu destek hizmetlerinin kârlılığını
ve rekabet ortamını sağlayacak bir talebin
olması şart. Böyle bir pazarı da ancak kamu
kurumları oluşturacak büyüklükte. Ancak
kamu, kurumsal göç kararları vermek için
böyle bir talebin kendiliğinden oluşmasını
beklememeli. Talep olmayınca göç ortakları,
destek firmaları, dolaysıyla ekosistem de
kendiliğinden oluşmuyor.

Burada iki çözüm varmış gibi görünüyor.
Pardus projesi, son 5 yılda yaptığı gibi yapay
ekosistemlerle göç projelerine destek verme
ye yani talebi büyütmeye devam edecek.
Böylece bir gün talep, destek firmalarının
arzına yol açacak büyüklüğe erişmiş olacak.
Pardus'un yok denecek kadar az bütçesi ile
bunun için daha kaç 5 yıl geçeceğini varın siz
hesaplayın. Ancak doğru düzgün bir bütçe
ayrılırsa, daha gerçekçi bir vizyon olabilir.
Ya da kamunun ileriye dönük ve kamuda
genel bir Pardus göçünü hedefleyen bir
vizyonu resmi olarak ortaya koyması, yani bir
kurumsal kararın ortaya çıkması gerekiyor.
Bilindiği gibi yatırımları yönlendiren temel
unsur beklentilerdir. Örneğin, kamunun 10
yıllık bir göç planını uygulamaya koyması ile
ilk yıl, onlarca Pardus göç ortağı ve destek
firmasının kamu kurumlarının kapılarını
aşındırmaya başlayacağını, bu firmaların
yüzlerce Pardus uzmanı mühendis ve
binlerce personel istihdam edeceğini kestir
mek zor değil. Aynı şekilde Fatih projesinde
dağıtılması beklenen tabletler için alınacak bir
Pardus kullanılma kararı Pardus’un labora
tuvarda bekleyen ARM çalışmalarını ürüne
çevirecek bir gelişme olur.
Ha tabi, böyle bir şeyin kimlerin zararına
olacağını veya gerçekleşmediği için şu
anda kimlerin cebinin dolmakta olduğunu
da düşünmek ve böyle bir gelişmeyi
engellemek için birkaç milyon do
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ların bozuk para gibi harca
nabileceği ve kağıt üzerinde hayati

oynamalar yapılabileceğini de unutma
mak lazım. Örneğin FATİH projesinin

ihale şartnamesindeki Pardus şartı, “Pardus
uyumlu” gibi göstermelik bir ibare ise bu,
bilgisayarların Pardus yüklü olarak alınacağı
ve öyle kullanılacağı anlamına gelmez. Ancak
“Pardus kurulu olarak teslim edilme, uyum
eğitimi ve 3 yıllık teknik destek taahhüdü”
anlamındaki bir ibare gerçekten doğru bir iş
yapılmaya çalışıldığını gösterir.
Pardus'a Göç Kendi Sırtını Kaşımaktır
Ulusal çapta düşünülürse kamu kurumları,
yüz binlerce bilgisayardan oluşan bir makine
parkı görünümündedir. Böyle bir pazar Türki
ye'de hiçbir özel kuruluş tarafından oluşturu
lamayacak bir büyüklük. Böylesine devasa bir
makine parkında Pardus kullanılması, dona
nım haricinde yapılacak her türlü giderin
tamamına yakın kısmının, çözüm ortağı
firmalar sayesinde yurt içinde kalacağı anla
mına gelir. Yani bu harcamalar yurt içi
ekonomiyi besleyecektir. Ayrıca yurt dışına
akan donanım yenileme maliyetlerini uzun
vadeye yaması ve düşürmesi de cabası.
Ancak asıl önemli olan bu değil.
Maliyetler yanında çözüm ortağı firmalarda
istihdam edilecek Pardus uzmanları ve teknik
çalışanlar ile, sadece Pardus açısından değil,
genel olarak özgür yazılım ekosisteminin de

gelişeceği görülebilir. Bu bile tek başına,
Türkiye için çok büyük bir artı değer olacaktır.
Aksi durumda (yani günümüzde), kamu
kurumlarının hesap bile edemediği büyük
lükteki milli servet, sürekli yurt dışındaki
firmaların kasalarına akıyor. Bu durum,
yıllardır Türkiye'deki yazılım sektörünün mali
olarak zenginleşmesini, dolaysıyla da
uluslararası yazılım teknolojisi üretmesini
zorlaştırıyor. Sonuçta ülkemiz, muhasebe
yazılımları kalabalığından kurtulamıyor, ona
da teknoloji denirse.
Uzun yıllardır bu konular sürekli yazılıp çizili
yor, umutlar ve hayallerin bıkıp usanmadan
tozu alınıyor. Nihayet 5 yıl sonra, en azından
bir arpa boyu yol aldık diyebiliyoruz. Bazı
kamu kurumları, kurumsal kararlılıkla Par
dus'u seçmiş ve başarı ile kullanıyor. Bilişim
çevrelerinde, Pardus konusunda toplumsal bir
bilinç yavaş yavaş oluşuyor. Ancak ne yazık
ki kamu idaresindeki Pardus bilinci, toplumun
gerisinde kalıyor ve bütün çabalar adeta ağır
çekimde yürütülüyor. Bir 5 yıl daha böyle
giderse, tamamen Pardus’a göç etmiş kurum
sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek.
Pardus projesinin, Türkiye için sadece bir
işletim sistemi geliştirme projesi olmadığını,
toplumda ve kamuda özgür yazılımlar adına
gerçekleşecek bir bilinç devriminin meşalesi
olduğunu, kamu idaresinin ise biraz 1923
enerjisiyle hareket etmesi gerektiğini düşünü
yorum.

[1] http://www.bilgitoplumu.gov.tr
[2] http://www.e-yazisma.gov.tr
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Bilgisayarınız ile yapabileceklerinizi
saydığınızda; hiç uzak galaksileri
tarayabileceğiniz, yeni yıldızlar
keşfedebileceğiniz, insan gen
haritasını çözebileceğiniz, vücudu
muzun protein yapısını analiz
edebileceğiniz, kanser tedavisi için
araştırma yapabileceğiniz, dünya
nın en güçlü şifrelerini çözebile
ceğiniz veya iklimsel araştırmalar
yapabileceğiniz aklınıza geliyor
mu? Büyük ihtimalle bu saydık
larımı yapabileniz için, her alanda
çok ileri derecede bilgi birikimine,
inanılmaz bir programlama yetene
ğine ve milyon dolarlık bir süper
bilgisayara ihtiyacınız olurdu.
Elbette bu imkanlara hiçbirimiz
sahip değiliz.
Ancak çağımızda hızla ilerleyen
bilim ve teknoloji sayesinde,
yukarıda saydığım şeyleri eviniz
deki bilgisayarınız ile yapabilmeniz,
Grid (Izgara) Hesaplama ile artık
mümkün.
Grid Hesaplama Nedir?
Grid hesaplama, çok basit bir
temel prensip ile çalışan bir
hesaplama yöntemidir.
Dağıtık hesaplama (Distrubuted

Computing) olarak da adlandırılan bu yöntemde, bilgi, adeta bir grid
(ızgara) yapısındaki bilgisayarlar arasında dağıtılarak işlenmektedir.
Grid teknolojisinin öncü ve destekçilerinden olan IBM bu teknolojiyi,
dağıtık bilgi işleme ve veri kaynaklarının kullanmakta olduğu işlemci
güçleri, ağ kapasiteleri ve depolama kapasiteleri ile tek büyük bir
sistem yaratmak olarak tanımlamaktadır. Yaratılan bu sistem,
tamamen birbirinden bağımsız çalışmakta olan ve birbirine
benzemeyen sistemlerin bir araya gelerek oluşturduğu sanal bir
işleme gücüdür. Bilgi sistemleri kapasitelerine sonsuz bir kullanım
imkanı sunmaktadır. Grid yapısını oluşturan yüzlerce bilgisayar ile
adeta bir süper bilgisayar kapasitesinde bilgi işleme olanağı
yaratılmaktadır.
Neden Grid Hesaplama?
Grid hesaplamanın en önemli özelliklerinden biri, ana yapısının açık
standartlardan ve protokollerden oluşmasıdır. Bu açıdan bakıldı
ğında Open Grid Services Architecture (OGSA) olarak adlandırılan
bu açık mimari, heterojen ve coğrafi olarak dağınık çevrelerin,
birbirleri arasında haberleşmelerine imkân tanımaktadır. Bu sayede
Grid, hesaplama merkezi olmayan sanal bir yapı oluşturmaktadır.
Bunun yanı sıra, bu sanal yapının bir sınırı da olmamaktadır; diğer
bir deyişle katılımcı sayısının artması ile grid ağı sonsuz şekilde
büyüyebilmektedir. Basit bilgisayarlardan oluşmuş bu ağ, bir süper
bilgisayara yakın bilgi işleme gücü yaratılabilmektedir.
Bu yapının bir diğer özelliği ise, en basit kişisel bilgisayarların
işlemci gücünden bile faydalanabilecek bir sisteme sahip
olunmasıdır. Bu sayede özel donanımlar, bu özel donanımlar için
özel yazılımlar, uzman kişilerce yapılan bakımların yüksek
maliyetleri gibi zorlayıcı mali sıkıntıların önüne geçilmektedir.
Süper bilgisayarların maliyetleri ile kıyaslandığında Grid
ağları, çok ekonomik çözümler sunmaktadır. Süper

MMaakkaallee
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Uzayı izlemek, gen
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bilgisayarların yoğun enerji
tüketimi ve ısı yönetimi gibi titiz

konular, grid ağlarında yaşanma
maktadır.

Dünyada sayıları, ve kapasiteleri gün geçtik
çe artan süper bilgisayarlarla karşılaştırıldı
ğında grid hesaplama, bu dehşet makineler
ile şu anki katılımcı çizgisinde elbette
yarışamamaktadır. Şu an dünyadaki en hızlı
bilgisayar, Japonya'da RIKEN Advanced
Institute for Computational Science'da
bulunan K Computer'dir. Bu bilgisayar 68,544
adet 2.0GHz hızında 8 çekirdekli SPARC64
VIIIfx işlemcilerden oluşmaktadır. Fiziki yapısı
ise, işlemcilerin yerleştirildiği 672 kabinden
oluşmaktadır. Elbette bu işlem gücü, devasa
bir enerji tüketimini de beraberinde
getirmektedir. İşlem gücü yaklaşık bir milyon
adet bağlı bilgisayarın gücüne eşittir. Güç
tüketimi ise 10.000 evin güç tüketimine eşit
olup, yıllık çalıştırma maliyetinin 10 milyon

Amerikan Doları olduğu belirtilmektedir.
Bu süper bilgisayar göz önüne alındığında,
kaç adet şirket veya ülke böyle bir bilgisayara
sahip olabilir ki? Dünya'da birçok ülke süper
bilgisayarlar konusunda ilgili durumda
bulunmakta. Türkiye de, Japonya'daki K
Computer gibi olmasa da, bir süper bilgisa
yara sahip. 2004 yılında DPT'nin desteği ile
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde başlanan
Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi
Projesi ile bilimsel araştırma ve ARGE
faaliyetlerinde yeterli hesaplama altyapısı
sağlamak için, İstanbul'da İTÜ Ulusal Yüksek
Başarımlı Hesaplama Merkezi kurulmuştur.
Bu proje dahilinde birden çok hesaplama
sistemi kurulmuş olup, bu sistemlerden
Karadeniz Sunucu Sistemi, en fazla hesap
lama kapasitesine sahip sistemdir.
Süper bilgisayarlar konusuna fazla girmeden,
neden Grid hesaplamanın öne çıktığının
tekrar altını çizmekte fayda görüyorum. Sınırlı
sayıdaki süper bilgisayarlara kişisel olarak
asla sahip olamayacağımızı söylemiştim,
fakat bu, yukarıda saydığım çalışmaları
yapmamıza engel değil. Süper bilgisayarların
yanında ilkel kalan mütevazi bilgisayarlarımız
ile insanlığın bilgi birikimine hizmet edebiliriz.
Kişisel bilgisayarların yanında, Play
Station3'ün de Grid ağlarında kullanıldığı ve
çok hızlı işlem yapabilme kapasitesiyle, sayısı
az olsa da, Grid ağlarına önemli işlemci gücü
sunduğuna da kısaca değinmek isterim. Öyle

ki PlayStation3'lerin bu ciddi işlemci gücü,
ticari Grid ağlarında da kullanılmalarını
sağlamış.. Detaylı bilgi için, sayfa sonundaki
bağlantıları takip edebilirsiniz.
Birçok ülke, süper bilgisayar projelerinin
yanında, grid projelerine de ev sahipliği
yapmaktadır. Ülkemizde de TÜBİTAK
/ULAKBİM çatısı altında, TRGrid ULUSAL
GRID OLUŞUMU Yüksek Başarımlı ve Grid
Hesaplama Merkezi kurularak, ulusal grid
ağımız oluşmuştur. Bu merkezin temel amacı
ülkemizdeki araştırma gruplarına hesaplama
ortamı sağmaktır. Bunun yanı sıra Ulusal Grid
Oluşumu (TRGrid UGO) bu merkezde
kurulmuş ve koordine edilmektedir. Bu olu
şum ile ülkemizdeki Grid hesaplama altyapısı
kurulmuş olup, bu ağ ile uluslararası projelere
de katılmak mümkündür.
Izgaraya Yerleşmek
Buraya kadar yazılanlarla Grid ağlarının
genel çerçevesini çizmeye çalıştım. Peki bu
ağlara katılmak ve insanlık için yapılan
araştırmalara katkı vermek için ne yapmamız
gerekmekte? Aslında cevabı çok basit,
yapmanız gereken bilgisayarınıza bir grid
yazılımı yüklemek ve dilediğiniz bir projeyi
seçmekten ibaret.
Günümüzde birçok grid yazılımı çeşitli
platformlarda çalışmaktadır. Bu yazılım
ların işlevi katılımcılar arasında işleri
dağıtmak ve bu işleri katılımcı
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ların sistemleri üzerinde işlemek,
sonuçları ise Grid merkezine rapor

lamaktır.
Grid yazılımlarının en temel prensibi,

işlemcinizi, siz bilgisayarınızı kullanırken size
bırakmak, siz bilgisayarınızı kullanmadığınız
zamanlarda Grid için değerlendirmektir.
Dolayısıyla grid yazılımları, siz bilgisayarınızı
kullanırken bir performans düşüklüğü yarat
mazlar, sisteminizin bütün kaynakları size
aittir.
Grid yazılımlarını ekonomik yapan şey de
aslında budur. Bilgisayarınız genelde açık
duruyorsa, siz bilgisayarınızı kullanmadığınız
zamanda ise öylece bir işlem yapmadan
durmakta ve enerji harcamaktadır. Oysa bu
boş zamanları değerlendirerek, enerji
israfının önüne geçebilirsiniz. Grid yazılım
larını kullanmak için ekstra bir özen göster
menize gerek kalmamaktadır. Onbinlerce,
hatta yüzbinlerce bilgisayarın aktif olarak
kullanılmadıkları zaman boşuna enerji
harcamak yerine, insanlık için hesaplama
yapması bence dahice bir fikir!
Eğer buraya kadar yazdıklarımdan etkilen
mişseniz ve konu ilginizi çekmişse, dünyadaki
en yaygın kullanılan grid yazılımlarından
BOINC'i anlatarak devam edelim.

BOINC, Berkeley Ağ
Hesaplaması için, açık
yapı (Berkeley Open

Infrastructure for Network Computing ) yazıl
ımı dünya üzerindeki en popüler grid hesap
lama yazılımıdır. BOINC açık kaynaklı ve
LGPL (GNU / Kısıtlı Genel Kamu Lisansı) ile
özgür bir yazılımdır. BOINC ile bilgisa
yarınızın (Windows, Mac ya da Linux) boş
zamanını, hastalıkları iyileştirmek, küresel
ısınmayı araştırmak, elektromanyetik yıldız
ları keşfetmek ve çok daha farklı tipte bilimsel
araştırmalar için kullanabilirsiniz. Bu alanlarda
katılabileceğiniz onlarca proje bulunmaktadır.
BOINC'in en önemli özelliği, birden çok
alanda projeleri desteklemesinin yanı sıra,
çoklu grid projelerini de desteklemesidir. Bu
projelerden öne çıkan bazılarını tanımak
gerekirse:
SETI@home
Dünya Dışı Zeka Arayışı (Search for
Extraterrestrial IntelligenceSETI) konulu bir
proje olup, Dünya’nın en büyük radyoteles
kobu olan ARECIBO'da dahil olmak üzere
evrenden gelen sinyalleri analiz ederek
evrende zeki yaşam aramaktadır.

Seti@Home
projesi, 3 Mil
yon katılımcı
sıyla en bü
yük Grid he
saplama ağ
larından biri
sidir.

Rosetta@home
Rosetta@home, Protein araştırmaları ile
büyük hastalıklara çare aramak için
oluşturulmuş bir projedir. Bu projeye destek
vererek Kanser, AIDS, Alzaimer, Sıtma gibi
hastalıkların tedavisini bulmak için yeni
proteinler tasarlanmasına katkı verebilirsiniz.

World Community Grid
IBM tarafından kurulan ve sürdürülen World
Community Grid projesi çok yönlü bir grid
projesidir. Birçok projeyi desteklemekte olup,
katılımcılarını bu projeler çerçevesinde ko
ordine etmektedir. BOINC ile bu grid'e
katıldığınızda istediğiniz bir projeyi seçip bu
projelere katkı verebilirsiniz. WCG'deki şu
anda aktif olan başlıca projeler şunlardır;
Drug Search for Leishmaniasis
(Laşmanyaz hastalığı için ilaç araştır
ması
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Computing for Clean Water
(Temiz Su İçin Hesaplama)

Help Cure Muscular Dystrophy,
Phase 2 (Kas Distrofisi'nin tedavisini

bulmak için araştırma)
Help Fight Childhood Cancer (Çocukluk çağı
Kanseri için tedavi araştırması)
Help Conquer Cancer (Kanseri Tedavisi için
araştırma)
FightAIDS@Home (AIDS tedavisi için araş
tırma)
Bu projeler dışında, ilgi gören daha spesifik
konulu projeler de mevcuttur. Bunlardan
Samanyolu galaksinin modelini çıkarmayı
hedefleyen MilkyWay@Home, evrendeki
pulsarlar ve bunların etrafındaki yerçekimsel
dalgaları araştıran Einstein@Home, astrofizik
alanında öne çıkmaktadırlar. İklimsel
tahminlerde bulunmak ve analizler yapmak
için ise Climateprediction@Home projesi ilgi
görmektedir. Biyoloji'den Astrofiziğe, iklim
biliminden Matematik ve Kuantum hesapla
malari le ilgili birçok projeyi BOINC'in projeler
sayfasından [1] görebilirsiniz.
BOINC Kurulumu
BOINC, birçok platformda çalışabilen bir
yazılımdır. Windows veya Mac kullanıcısıy
sanız, kurulum dosyasını bilgisayarınıza
indirip kurabilirsiniz. Eğer Linux kullanıcısıy
sanız, BOINC'in kullandığınız dağıtımın
deposunda olup olmadığını kontrol ediniz.

Şayet kullandığınız dağıtım BOINC paketi
sağlamıyor ise, BOINC'in indirme sayfası size
sisteminize uygun (32Bit veya 64bit)
çalıştırılabilir dosyasının indirme bağlantısını
sunacaktır. Buradan indirdiğiniz dosyayı
çalıştırarak BOINC'i başlatabilirsiniz. BOINC,
arka planda çalışan BOINC uygulaması ve
uygulamayı kontrol etmenizi sağlayan BOINC
manager ile gelmektedir. BOINC uygulama
sını kurduktan sonra, uygulamadan çıkarken,
arka planda BOINC'in çalışabilmesi ile ilgili
BOINC manager size yadımcı olacaktır.
Pardus, ne yazık ki ben bu yazıyı kaleme
aldığım sırada, BOINC'in PiSi paketini
deposunda sunmamakta. Fakat paket isteği
Pardus Hata Takip sistemine girilmiş olup [2],
paketlenmeyi beklemektedir. BOINC paketi
Pardus depolarında yerini alana kadar
beklemek istemiyorsanız, PardusWiki'de
sevgili Anıl ÖZBEK'in hazırladığı BOINC
maddesinden yararlanarak [3], BOINC kuru
lumunu gerçekleştirebilirsiniz.
BOINC'i kurduktan sonra, nasıl çalışacağı ile
ilgili yapılandırmasını yapmanızda yarar var.
BOINC, ilk ayarları kendisi yapmaktadır.
Ayarlar penceresi ise gayet basit bir pencere
olup, BOINC'in ne zaman çalışacağını,
işlemcilerinizin ne kadarını kullanacağını,
işlemci zamanınızın ne kadarını kullanacağı
gibi temel seçenekleri sizin için en uyun
olacak şekilde seçiniz. Sisteminize çok fazla
yüklenmek istemiyorsanız, bu seçenekleri

düşürebilirsiniz.
Bunun yanında, yeni bir teknoloji olan
bilgisayarınızın grafik kartının da, bazı
projeler için kullanılabileceği aklınızda olsun.
Eğer grafik kartınızın işlemcisi bu
teknolojisiyi destekliyorsa, bu işlemciyi
kullanarak normal işlemcinizden 2 ila 10 kat
daha hızlı bilgi işleyebilirsiniz. Ekran
kartlarının güçlü işlemcilerinin hesaplama
yeteneğinin keşfedilmesi ile GPU computing
(GPU hesaplama) konusunda yeni projeler
popülerleşmekte. Bu da ayrı bir yazının
konusu olabilir, kim bilir...
Son Olarak...
Umarım Grid Hesaplama ve BOINC ile ilgili
aydınlatıcı olabilmişimdir. Bilgisayarlarımızın
boş durarak enerji harcaması yerine, insanlık
için çalışması gerçekten mükemmel bir fikir.
Amansız bir hastalığa tedavi bulunması için
katkı vermek, dünyamızı değiştirecek
teknolojilerin ilerlemesine katkı sağlamak
gerçekten çok önemli şeyler.
Grid hesaplama olmasaydı, birçok laboratu
varlarda kısıtlı imkanlarda bu hesaplamalar
binlerce yıl sürebilirdi. Öyle ki World
Community Grid'de katkıcılar, şimdiden
500.000 bilgisayar yılını aşkın hesaplama
bağışlamış durumdalar. Bilimin artık uç
noktaya geldiği ve ilerlemesi için çok
daha büyük araştırmaların gerek
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tiği günümüzde, Grid hesaplama
çok iyi bir çözüm olarak karşımıza

çıkmakta.
Ülkemizde de hastaneler, üniversiteler ve
diğer araştırma kurumlarında çok yüksek bilgi
işleme gücü gerektiren ileri seviye araştır
maların artması ve bu kurumların sahip
oldukları binlerce bilgisayarın, en azından
geceleri, dev bir Grid ağı oluşturması bir
fantezi olabilir mi?
Kaynaklar:
-http://www.05.ibm.com/tr/solutions/edu/grid.html-http://en.wikipedia.org/wiki/Supercomputer#Energy_consumption_and_heat_management-http://en.wikipedia.org/wiki/Grid_computing-http://en.wikipedia.org/wiki/TOP500-http://en.wikipedia.org/wiki/K_computer-http://en.wikipedia.org/wiki/Supercomputing_in_Europe-http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0T%C3%9C_Ulusal_Y%C3%BCksek_Ba%C5%9Far%C4%B1ml%C4%B1_Hesaplama_Merkezi-http://www.uybhm.itu.edu.tr/inner/kaynaklar.html-http://www.grid.org.tr/-http://boinc.berkeley.edu/wiki/GPU_computing-http://setiathome.berkeley.edu/-http://boinc.bakerlab.org/rosetta/-http://en.wikipedia.org/wiki/Super_computer#Opportunistic_Supercomputing-http://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_3_cluster

-http://www.worldcommunitygrid.org/research/viewAllProjects.do
[1] http://boinc.berkeley.edu/projects.php
[2]
883
[3] http://tr.pardus-wiki.org/BOINC
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Bilgisayarla ilk ne zaman tanıştı
nız?
Bilgisayarla ilk tanıştığım zaman,
10 yaşındaydım. Doğru hatırlıyor
sam, ilkokul üçüncü sınıfa gidiyor
dum. Sınıf öğretmenimiz, her
öğrenciye “Hangman” oyunu ve
birkaç matematik öğretim progra
mını kullanmayı gösteriyordu. O
zamandan sonra bilgisayara ilgim
çok artmıştı. Boş zamanlarımda
bilgisayarcılara gidip, bilgisayarları
incelerdim.
GNU/Linux camiasına girişiniz
nasıl oldu?
Bu aslında, üst üste meydana
gelen bazı ilginç olaylar sayesinde
gercekleşti:
13 yaşımda bana, siyah beyaz
ekranlı bir dizüstü hediye edilmişti.
Intel i486 64 Mhz işlemcisi, 16 MB
anabelleği ve 80 MB sabit diski
vardı. O bilgisayarıma MS DOS,
Windows for Workgroups 3.1 ve
3.11 yüklemiştim. Daha sonra,
Windows 95 kurmak istedim. Fakat
dizüstümde CDROM sürücüsü
mevcut olmadığı için, tek bir
alternatif çözüm vardi: o da
Windows 95‘in kurulum CD‘inde

bulunan tüm dosyaları sabit diske kopyalayıp, daha sonra MS DOS
üzerinden Windows 95‘in kurulumunu elle başlatmaktı. Bunu
yapabilmek için bir bilgisayarcıya gittim. “CDROM sürücülü bir
bilgisayarı kulanabilir miyim?”, diye sordum. Bir bilgisayar
mühendisi, fikrimin mümkün, fakat pratik olmadığını söyledi ve
başka bir çözüm yolu gösterdi. Kendisine ait olan UNIX‘le
çalıştırdığı Compaq dizüstü bilgisayarını, bir COM kablosu ile benim
bilgisayarıma seri porttan bağlayarak ağ bağlantısı kurup, daha
sonra da Telnet bağlantısı üzerinden kurulum CD‘sindeki dosyaları
benim dizüstü bilgisayarıma taşıdı.
Ben o günden sonra UNIX‘e hayran olmuştum. O zamanlarda
İnternet yaygın değildi ve bugünkü gibi çok faydalı sayfalar da
yoktu. O yüzden bilgisayar dergileri, en faydalı bilgi kaynağıydı
benim için. Bir bilgisayar dergisinde, UNIX‘den çok daha üstün olan
“GNU/Linux” isimli ve “bedava ” bir işletim sistemi olduğunu
okudum. Bu GNU/Linux sistemini, bilgisayarıma hiçbir zaman
kuramadım, fakat bu beni yıldırmadı. Ve ilk başarılı adımlarımı,
Knoppix ile attım. :)
Pardus ile ilk tanışmanız nasıl ve ne zaman oldu?
Knoppix’den sonra Suse, RedHat ve Debian kullanmıştım. Daha
sonra Mandrake ve Ubuntu ile uzun zaman işlerimi görebildim.
Ubuntu, sadece GNOME arayüzlü bir sistem olduğundan ve ben
şahsen GNOME arayüzünü hiç beğenmediğimden, bir süre sadece
Mandrake Linux kullandım. Mandrake o zamanlarda, Suse hariç,
KDE’yi en kullanışlı şekilde sunan GNU/Linux dağıtımlarından
biriydi.
Mandrake iflas ettiğinde, benzer bir kalitede Linux tabanlı sistem
arayışına girdim ve PCLinuxOS’u buldum. PCLinuxOS’un
geliştiricisi, Mandrake’nin ana geliştiricilerinden olduğu için

RRööppoorrttaajj

Sezai YENİAY

Öİ topluluk yöneticilerinden
Sezai YENİAY, bizler için,
Alman Pardus topluluğu
yöneticilerinden Gürkan
ZENGİN ile bir röportaj
yaptı. Bakalım neler
konuşmuşlar?
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bana çok olumlu gözüküyordu.
2007’ye kadar da sadece

PCLinuxOS kullandım. 2007’den sonra
PCLinuxOS’un geliştirilmesi dondurul

muştu. O zamanlar ben, Almanca PCLinuxOS
topluluk sitesinde [1] moderatördüm.
PCLinuxOS daha fazla geliştirilmediği için
Alman topluluk sitesi de kapanmak zorunda
kaldı. PCLinuxOS.de kapatılmadan bir kaç
ay önce, bir Alman arkadaşım bana,
PCLinuxOS’a alternatif olarak Pardus
GNU/Linux’u tavsiye etti. İki sistem, yani
Pardus ve PCLinuxOS, birbirlerinden teknik
olarak farklı olsalar da, Pardus sisteminin
güvenilir, kolay ve sağlam bir işletim sistemi
olduğunu söylemişti. Böylece Pardus benim
için bir alternatif değil, güvenerek çalışabile
ceğim tek sistem olmuştu! :)
Pardus Projesi'nin topluluk yöneticile
rinden birisiniz. Bir topluluk yöneticisi ne
yapar?
Bir topluluk yöneticisinin yapması gerekenleri
yazan herhangi bir kaynak yok. Bunun için
ben bu toplulukta bir yönetici olarak, Pardus
ile ilgili her türlü gelişmeyi takip etmeye
çalışıyor ve edindiğim bilgi ve birikimleri,
topluluk sayfasında takipçilerimizle
paylaşıyorum. Böylelikle sayfayı takip eden
ler, anında bu güncel bilgiler ve yeniliklerden
haberdar oluyorlar.

Ben hem Almanca hem de Türkçe konuşan
bir topluluk yöneticisi olarak, hem Almanca
konuşan hem de Türkçe konuşan takipçile
rimize daha çok yardım ettiğimi düşünüyo
rum. İngilizce olan Pardus mailing sitelerinde
karşılaştığım güncel ve faydalı bilgileri, diğer
dillere aktararak yardımcı olmaya çalışıyo
rum.
Aynı zamanda Türkçe Pardus sayfalarındaki
bildirileri, yenilikleri yada duyuruları hızlı bir
şekilde diğer dillere çevirerek, buradaki
Pardus veya genel olarak GNU/Linux
takipçilerinin hizmetine sunuyoruz. Almanca
dilinde yayın yapan tanınmış bilgisayar
dergilerine de Pardus hakkında yazılar
göndererek, bu sistemin tanıtımını da yapı
yorum.

Hem topluluk işleri, hem geliştiricilik çalış
maları birbirlerine destek mi oluyorlar,
yoksa köstek mi?
Geliştiricilik ve topluluk işleri aslında bir
bütünün parçaları gibi. Birisi olmadan, diğeri
tam olarak bir şey ifade etmiyor. Ama bazı
zamanlarda topluluk işleri, geliştirme işini
yavaşlatabiliyor. Örneğin; bir site takipçisi
sizden yardım isteyebiliyor ve bu yardım
bazen uzun zaman gerektirebiliyor. Ben
prensip olarak sitemizin takipçilerine yardımcı
olmayı önemsiyorum. Bu yüzden geliştirme
işine bazen ara vermek zorunda kalıyorum.

Bazen de tam tersi olabiliyor. Benim için
topluluk işleri ve geliştiricilik bir paralellik ifade
ediyor. Birisi olmadan diğeri sanki yarım
kalıyor.
Özgür yazılım kavramına ve açık kaynak
projelerine olan merakınız ne şekilde oluş
tu?
Bana göre mükemmelliğin bir sınırı yok! Yani
“benim yaptığım en mükemmeli” demek
imkânsız. Bugün özgür olmayan ve belli bir
ücret karşılığı sahip olunabilen işletim
sistemleri, size hazır paket halinde sunuluyor,
daha doğrusu dayatılıyor. Bence bu şu
demek: “Bunu kullanacaksın; ta ki ben
yenisini geliştirene kadar!“
Bugün bu tür sistemlerde birçok problemler
meydana gelmekte, ama buna karşın
kullanıcı hiç bir şekilde sisteme müdahale
edememektedir. Oysa özgür yazılım ve açık
kaynak projelerinde kullanıcı, aynı zamanda
geliştirici de olabiliyor. Böylelikle sürekli
mükemmelliği arıyorsunuz. Ücretsiz olması
da yasadışılığı ortadan kaldırıyor. Eğer ben
bir sistemi beğeniyorsam ve onu daha
mükemmel bir hale getirmeye çalışıyorsam,
bu sistemi sevdiğim insanlarla paylaşmak
isterim, tıpkı GNU/Linux‘ta olduğu gibi.
Ben GNU/Linux sistemleri kullandıkça
bunu daha iyi anladım. Sahip
olduğum sistemleri, ihtiyaçlarım
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doğrultusunda daha mükemmel
hale getirmeye çalıştım. Gördüm ki

yalnız değilim. Benim gibi düşünen
başkaları da var ve onlarla bu işi daha

sistemli bir şekilde yapmaya başladık.
Pardususer.de nasıl ortaya çıktı? Kaç aktif
katkıcısı var?
Pardus GNU/Linux sistemi, bilgisayarıma
kurduğum andan itibaren beni çok etkilemişti.
Sistemin kolay oluşu, sorunsuz KDE
masaüstü ayarları ve faydalı bir çok Linux
sistem eklentileri, örneğin PiSi, COMAR,

MÜDÜR vs.. o zamana kadar başka Linux
sistemlerde bulamadığım şeylerdi.
Devletin Pardus projesine ciddi mânâda
desktek vermesi ve Pardus'un gerçek Linux
kaynaklarından (kernel.org'dan) geliştirilmesi
ve yeni Linux sistemi olması, beni harekete
geçirdi.
Fakat bu sistemde, eksik olan bir sey vardı.
Kullanıcıların dilinde bu sistemi tanıtacak,
kullanıcılar için İnternet’te Almanca dilinde
yardımcı olacak hiçbir web sitesi, forum, blog
vs. yoktu. Ve benim birşey yapmam gereki

yordu. Hemen harekete geçtim. Öncelikle ba
na, bir internet adresi (domain) gerekiyordu.
Bunun temini için Alman bir arkadaşım (C. D.)
bana yardımcı oldu.
Bu sayede http://pardususer.de/ adresini aç
tım.
İnternet sitemiz, kısa sürede ilgi çekmeye
başladı. En çok ilgilenenlerden birisi, Michael
D. (rumuz: “minidiegi”) idi. Michael, artık
bizde moderatör işlerini yürütmeye başla
mıştı. Daha sonra Klaus W. (rumuz: “Alaska”)
ve Stefan W. (rumuz: “SW”) de bize katılarak
sağlam bir takım oluşturduk.
Bu çekirdek takım (CoreTeam) haricinde,
gönüllü olarak sitemize katkıda bulunan
dünyanın değişik ülkelerinden çok sayıda
arkadaşımız var. Adreslerden [2], [3] çekirdek
takım hakkında detaylı bilgi edinilebilir ve
onlarla irtibat kurulabilir.
Pardususer.de’nin çalışmalarından bahse
der misiniz?
Elimizden geldiği kadar pardususer.de olarak,
Pardus GNU/Linux sistemini, başta Almanca
olmak üzere, kullanıcılara en iyi şekilde
tanıtmaya çalışıyoruz. Bunun için Linux
programlarını Pardus'a uyumlu hale
getirerek, bizim paket depomuzda [4]
kullanıma sunuyoruz .
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Problemler karşısında alternatif
çözüm önerlerini forum kısmında

sunuyoruz. Bunun haricinde galeri
mizde [5] Pardus kullanım kılavuzları,

videolar, kendi hazırladığımız masaüstü
sembolleri, duvar kağıtları, reklam grafikleri
ve katıldığınız etkinliklerin resimleri (Chemnitz
Teknik Üniversitesi – Linux Etkinlik Günleri
“Linux Tage”) var.
Pardususer.de'nin yapmak istediği ve
gelecekte olmasını beklediği şeylerden
bahseder misiniz?
Biz pardususer.de olarak, Pardus GNU/Linux
sisteminin, herkes tarafından kolayca
kullanılabilir ve öncelikle tercih edilen bir
sistem olmasını arzu ediyoruz. Bunun için de,
Pardus'u en kolay nasıl kullanılabilir hale
getiririz çabası içerisindeyiz. Burada
pardususer.de olarak, önemli bir boşluğu
doldurduğumuzu düşünüyoruz.
Çünkü buradaki insanlara, anlayabilecekleri
dilde, bu sistemi en iyi şekilde tanıtmaya
çalışıyoruz. Ve biz bunları yaparken özel
hayatımızdan artırdığımız zamanları değer
lendiriyoruz.
Pardus'un diğer tanınmış GNU/Linux
dağıtımları gibi (mesala Ubuntu, Mandriva,
Suse, ...) hak ettiği yeri alması en büyük
temennim.

Yeni bir kullanıcı neden Pardus'u tercih
etmelidir?
Pardus, diğer sistemle karşılaştırıldığında çok
fazla avantaj sunuyor. Örneğin; Windows
sistemine sahip olabilmek için, belli bir miktar
para ödemek zorundasınız. Fakat bugün
bilinen bir gerçek var ki o da, birçok kullanıcı
bu sistemi, yasal olmayan yollarla bilgisa
yarında kullanmakta. Bu durum birçok
kullanıcıyı potansiyel suçlu haline getirmekte.
Oysa Pardus'da bu sorun yok. Çünkü Pardus
özgür bir yazılım ve dileyen herkes bu
sisteme sahip olabiliyor.
Windows lisans anlaşmasını ciddi olarak

okuduğunuzda, sistemi sadece bir tek
bilgisayara kurabileceğinizi göreceksiniz. Yani
evinizde ikinci bir bilgisayarınız varsa, ikinci
bir Windows sistemi satın almak zorunda
sınız. Pardus'da böyle bir sınırlama yok.
Pardus'u dilediğiniz gibi yasal olarak
kullanabilirsiniz.
Pardus'un Almanca konuşulan bölgelerde
(pardususer.de’nin etki alanı) tanınırlığı
ne durumdadır?
Şu anda aktif olarak katılımcı sayımız 300
civarında, fakat bilgisayar dergilerinde ve
GNU/Linux magazinlerinde sıkça bizimle ilgili
haberlere rastlamak mümkün. Üye sayımızın
çok yüksek olmamasının sebeplerinden en
önemlisi, bana göre, Pardus'un “Türkiye
patentli” olması. Bazı kullanıcılar bunu açıkça
ifade ediyorlar. Sistemi tanımadan, sadece
Türk kökenli sistem olmasından dolayı, ön
yargılı davranan insanlarla sıkça karşılaşı
yoruz.
Pardus topluluklarının birbirinden ayrı
örgütlenmesini nasıl değerlendiriyorsu
nuz?
Herkesi aynı platformda toplamak çok
mümkün değil. Fakat benim düşüncem,
kurulan platformlar Pardus'u daha iyiye
taşımak içinse birlikte hareket edilmesi
daha doğru.
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Şu da bir gerçek ki bazen bizim
sitemizi beğenmeyip yeni bir site

açmaya kalkanlar olabiliyor. Benim
tavsiyem, eğer bu işi düzgün ve sürekli

yapmayacaklarsa, yeni bir site açmak yerine,
bizimle ya da var olan bir sitenin yöneticileri
ile irtibata geçip tavsiyelerde bulunabilirler. Bu
önemli, çünkü benim burada yaşadığım bazı
olaylar var: Bize rakip olarak kurulan bir site,
kısa zaman içerisinde etkinliğini yitirdi ve
kullanıcıları bundan dolayı Pardus'u suçla
dılar.
Pardus topluluklarının birlikte çalışması
hakkında ne düşünüyorsunuz? Beraber
neler yapılabilir?
Türkçede bir atasözü vardır: “Akıl akıldan
üstündür”. Ben buna çok inanıyorum! Eğer
birlikte hareket edilebilinirse, Pardus, kısa
zamanda daha mükemmel bir hale getirile
bilir.
Pardus topluluklarının sizce eleştirilebile
cek tarafları var mı? Topluluk, Pardus'un
gelişiminde ne kadar etkili oluyor?
Bana göre eleştirebilecek en önemli noktalar
dan bir tanesi, www.pardus.org.tr'nin sadece
ozgurlukicin.com adresini topluluk sayfası
olarak tavsiye etmesi. Bunun yerine, bu işte
gerçekten emek sarf eden diğer topluluk
sayfalarını da aynı şekilde tavsiye etmesi
gerekir.

Böylece Türkçe’nin dışında dillere sahip
kullanıcılar yardım ihtiyaç hissettiklerinde, bu
insanları, onlara yardım edebilecek sitelere
yönlendirilmiş olur.
Pardus'u diğer dağıtımlardan ayıran en
önemli özellik nedir?
Bana göre Pardus'un KDE Masaüstü
seçeneği diğer sistemlerden Pardus'u daha
farklı hale getiriyor. Diğer sistemlerde farklı
masaüstü özellikleri sunulmakta, fakat bu
versiyonları sürekli olarak bakımı ve
güncellenmesi çok mümkün olmamakta.
Pardus'da sadece KDE masaüstü seçeneği
var, fakat sürekli olarak güncellenmekte ve
daha çok optimize edilmekte.
Örneğin Windows'tan Pardus'a gecen bir
kullanıcı KDE masaüstü seçeneği sayesinde
çok zorlanmamaktadır.
Pardus geliştiricileri ile topluluk arasın
daki mesafe ve iletişim sizce olması
gerektiği gibi mi?
Ben çok yeterli iletişim olmadığını düşünü
yorum. Bugüne kadar Pardus geliştiricileri,
topluluk olarak bizimle çok ciddi mânâda bir
iletişim kurmadılar. Oysa biz, Pardus'u
Almanca olarak burada (Almanya, Avusturya,
İsviçre, …) insanlara tanıtıyor, kullanıcıların
problemlerine çözüm bulmaya çalışıyoruz.
Pardus geliştiricilerinin bizimle iletişime geç

mesi, en başta moral olarak, daha sonra da
motivasyon olarak önemli olduğunu düşünü
yorum.
Pardususer.de topluluğunu nasıl tanımlar
sınız?
Önyargısız, yapıcı, eleştirilere ve sürekli
yeniliklere açık, her zaman yardıma hazır,
hep daha iyisini arayan ve sunan bir topluluk.
Pardus'un hayatınızda kapladığı alan ne
kadardır?
Aslında Pardus benim hayatımın içinde.
Hayatımın önemli bir alanını kapladığını
düşünüyorum.
Kendi kişisel masaüstünüzde, hangi
işletim sistemi (veya sistemlerini) ve
masaüstü ortamlarını (KDE, GNOME..)
kullanıyorsunuz?
İşletim sistemi olarak sadece Pardus
GNU/Linux'u kullanıyorum. Ve GNU/Linux ile
ilk tanıştığım günden beri KDE masaüstünü
kullanıyorum.
Pardus'un yaygın olarak kullanılabilme
sinin önündeki en büyük engel nedir? Bu
engel sizce nasıl aşılabilir?
Pardus'un yaygın olarak kullanılabil
mesinin önündeki en büyük engel
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bana göre, politik bir engel.
Bugüne kadar bu tür sistemlerin

hep batılılar tarafından yapılmış olma
sı, özellikle Türkler’in hazır sistemleri alıp

kullanması ve şimdi Türkiye’nin bir sistem
üretmesi, bazı insanları rahatsız edebiliyor.
Türkiye’nin uluslararası politik ve ticari
itibarının artması, bu sorunu ortadan
kaldıracaktır. Bu elbette zamanla olacaktır.

Bir diğer sorun reklam yetersizliği. Örneğin;
Almanya’da Pardus’u tanıtan bizim sitemizde
ya da YouTube vb. internet sitelerinde yayın
ladığımız videolar haricinde bir reklam söz
konusu değil.
Sizce topluluğun dağıtımdaki yeri ve rolü
nedir?
Bizim topluluk için konuşacak olursak, önemli
bir role sahip olduğunu düşünüyorum. Çünkü
bizim sitemizin üyeleri arasında, her
meslekten ve farklı milletlerden kullanıcılar
var. Örneğin; doktor, internet polisi, araba
teknisyeni, bilgisayar mühendisi, öğretmen,
kamu personeli, öğrenci. Ve bu insanlar
sürekli olarak, başka insanlarla iletişim
halindeler. Kendi kullandıkları ve beğendikleri
Pardus'u, iletişimde oldukları diğer insanlara
sözlü ya da sitemiz üzerinden tavsiye
etmekte ve tanıtmaktalar.
Sorularımızı yanıtladığı için kendisine çok
teşekkür ediyoruz.

[1] http://www.pclinuxos.de
[2] http://www.pardususer.de/index.php?act
ion=feedback
[3] https://plus.google.com/10297639381596
7744556
[4] http://www.pardususer.de/index.php?action
=repository
[5] http://galerie.pardususer.de/
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Sayın ve sevgili okuyucular,
katkıcılar. Pardus toplulukları ortak
edergisinin ilk sayısının sonuna
geldik. Bu dergi de, tıpkı diğer
gönüllü projeler gibi, topluluk
üyelerinin omuzlarında yükselecek
ve yoluna devam edecektir. Bu
yüzden PARDUS EDergi, katılım
cılarını beklemektedir. Katkıların
artarak sürmesi temennisi ile
sonraki sayıya kadar sağlıcakla
kalın...

KKaappaann ıışş

Makalesi, atölyesi,
röportajı, karikatürü,
serzenişi :-) ile Pardus
toplulukları ortak çalışması
olan ilk PARDUS E-
Dergi'nin sonuna geldik.
Sonraki sayıda buluşmak
dileğiyle...
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