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editörden
Onur GÜZEL
guzelmu@gmail.com

Bu kedicik neler yapabiliyor?
Merhaba!
Önümüzdeki ay, Pardus’un beşinci ana sürümü “Pardus 2011”
yayınlanıyor. Diğer dört sürümünde olduğu gibi, bu sürümü
de öncekilerinden daha iyi özelliklere sahip. Pardus’un her
yeni sürümünde daha iyiye gitmesinin başlıca sebebiyse
gönüllülerin sonu gelmeyen katkıları...

“Bu kedicik neler yapabiliyor?” dedim ya, dergide sadece
katkı vermekten bahsedilmiyor. Pardus üzerinde çalışan
uygulamaların tanıtımları, oyun incelemeleri, ses düzenleme
ve yazılım geliştirme atölyeleri de sizleri bekliyor. Ayrıca
her sayıda olduğu gibi özgür yazılım dünyasının en sıcak
gelişmeleri de karşınızda!

Özgür yazılımların en büyük avantajı, özgürlük, katkı
vermenin tadına bakmamıza izin veriyor. İnanın bana,
bu yiyebileceğiniz en lezzetli yemekten daha lezzetli. Bir
Pardus katkıcısı olarak, editörü olduğum bu sayıda katkı
vermek kavramını işlemek istedim. Asıl amacım, özellikle
Pardus 2011’in yayınlanmasıyla beraber insanlara nasıl
katkı verebileceklerini gösterebilecek bir kaynak oluşturmaktı.
Sürüm takvimi değişmiş olsa da, dergi içeriğinin önümüzdeki birkaç
mevsim boyunca katkıcı adaylarına kılavuz olacağına inanıyorum.
Böylece, Pardus 2011’i denediğinizde, kendinize “Bakalım, bu kedicik
neler yapabiliyormuş?” sorusunu sorunca, cevabın “hayal gücünüzün
sınırları”nda saklı olduğunu bileceksiniz.
Pardus’a katkı vermek, sadece Pardus sürümleri içerisinde gözle
görülür bir şeyin mimarı olmak değildir. Aynı zamanda Pardus’u
tanıtmaktır, kullanana yardım etmektir, oyun incelemesi yazmaktır,
yol göstermektir... İlk editörlük görevimde bu işe gönül vermiş, hepsi
birbirinden değerli pek çok arkadaşım ve değerli hocalarım harika
yazılar yazarak bana yardımcı oldular. Daha da önemlisi, Pardus’a
katkılarına bir yenisini daha eklemiş oldular.

Ajans Pardus’un 33. bölümünde, CeBIT 2010 Bilişim Fuarı
standında Gizem BELEN, benimle yaptığı röportajda bana
“profesyonel gönüllü” diye hitap etmişti.
Çok çeşitli alanlarda, elimden geleni yapmaya çalıştım,
hâlâ da devam ediyorum. Fakat benden çok daha “çalışkan”
gönüllülerimiz var. Pardus’a katkı vermek isteyen ama nereden
başlayacağını bilemeyenler, topluluğumuzun çalışkanlarıyla yaptığımız
röportaj, aradığınız başlangıç noktanız olabilir.
Bu arada, söylemeliyim, Özgürlükİçin e-dergisine editör olmak çok
eğlenceliymiş. Tek kötü yanı, sizin birazdan keyifle okuyacağınız
yazıların hepsini, benim çok daha önceden, defalarca, sıkılana kadar
okumuş olmam. Her şeye rağmen, kesinlikle tekrar tatmak istediğim
bir macera! Sizi diğer sayfalara bırakırken, şu sorunun cevabını da
düşünmenizi isterim: “Acaba gelecek sayıda benim okuduğum yazı,
sizin gönderdiğiniz mi olacak?”
Lumaxart (CC by-sa)
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Keyifli okumalar...

haberler
Pardus 2011: 20 Ocak
Hepimizin merakla ve heyecanla
beklediği Pardus 2011
sürümünün yaklaştığı şu günlerde,
geliştiricilerimizden bir haber geldi.
Eski takvime göre 14 Aralık günü
Pardus 2011 sürümünün duyurulması
bekleniyordu.
25 Kasım’da Pardus Duyuru listesine
atılan bir e-posta, bu heyecanlı
bekleyişin biraz daha süreceğini
gösterdi.
Pardus 2011 sürüm takviminde, bazı
önemli özgür yazılım bileşenlerinden
kaynaklanan sebeplerden dolayı bir
değişiklik gerçekleşti. Pardus 2011
sürüm yöneticilerinden Gökçen
ERASLAN’ın attığı e-posta, bu
değişikliğin sebeplerini ayrıntılarıyla
açıklıyor:

Daha kararlı bir Pardus
“Öntanımlı olarak kullandığımız en
önemli uygulamalar olan Firefox ve
LibreOffice’in sürüm tarihlerindeki
kayma ve belirsizlikleri, daha fazla
donanım desteği ve yenilik getirecek
olan yeni çekirdek sürümünün tahmini
çıkış tarihini göz önüne alarak, Pardus
2011 sürüm tarihlerinde değişiklik
yapmaya karar verdik.
Bildiğiniz gibi Firefox 4.0 sürümü
geçtiğimiz günlerde 2011 başına
ertelendi ve Pardus 2011 Alfa ve Beta
sürümlerinde kullanıcılarımıza deneme
fırsatı verdiğimiz tarayıcının daha eski
bir sürümünü Pardus 2011’e dahil
etmek istemedik. Buna ek olarak açık
kaynak dünyasında bir ivme yaratan,
OpenOffice.org projesini temel
alarak, kodları ve geliştirme süreciyle

Mutfaktan Tıkırtılar
daha özgür ofis uygulamaları sunan
LibreOffice projesinin de kararlı
hale gelmesi için biraz daha zaman
gerekiyor. Ayrıca, Pardus 2011’e
henüz 3. sürüm adayı duyurulmuş olan
en güncel çekirdeği de dahil etmek
istiyoruz.

- İyi de bu hareketler, bizim
Yalova’daki barlarda yapılıyor.
Bunun nesi apaçi dansı ki? (Pınar)

Bu bileşenlerin daha kararlı hale
gelmesi için gereken zaman, kendi
araçlarımızın daha fazla test edilmesi
amacıyla da kullanılacağı için son
aşamada, daha güncel ve daha
kararlı bir Pardus sürümü hazırlanmış
olacak.

- Pablo Neruda, biz orada!

Yeni sürüm tarihleri ise şu şekilde:
Pardus 2011 RC: 30 Aralık 2010
Pardus 2011: 20 Ocak 2011”
(...)
Pardus 2011 heyecanının herkesi
sardığını biliyoruz. Bu haberin
bazı kullanıcılarımızın pek hoşuna
gitmeyeceğini de biliyoruz. Ancak
kararlı sürüm daha geç çıkacak diye
üzülmenize gerek yok çünkü bu süreyi
Pardus 2011 için ve daha çok paketin
yer aldığı bir yazılım deposu için
kullanacağız.

Abdülkerim AYDIN

Sürpriz etkinliklerimiz için bizi takip
etmeye devam edin :).
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- İlker, bu telefon fotoğrafları biraz
yeşil çekiyor! - Çünkü votkanın içine
düşmüştü! - Elmalı mıydı votka?

- Gizem, benim neslim “Jedi Ülkü
Ocakları”nda büyüdü... (Ali Abi)
- Abi, hapkido (bir uzakdoğu sporu)
kursuna başlayacağım! - Erenciğim,
seni hocana dövdürtürüz, sonra
bunun videosunu YALI’da animasyon
olarak oynatırız!
- if (you == understand(this) ) { get_a_
girlfriend();}
- Sevgi anlaşmak değildir, mühendis
de sevilir.
- Pardus 2009’un 9’unun yanındaki
sıfır solda sıfır, sildiniz... kaldımı
dohuz!
- Sana alyans yerine alyan aldım, 1
harf için beni mi kıracaksın? - hı hı,
evet, bence de..

haberler
Pardus 2011 Beta 2 Çıktı !
Merakla ve heyecanla beklenen Pardus
2011’in kararlı sürümü için önemli
bir adım olan Beta 2 sürümü, hem 64
hem de 32 bit mimariler için Çalışan
ve Kurulan görüntüleri ayrı ayrı olarak
kullanıcılara sunuldu.
Pardus 2011 Sürüm Yöneticilerinden
Gökçen ERASLAN’ın geliştirici listesine
attığı iletiyle Pardus 2011 Beta 2
sürümü kullanıcılara duyuruldu.

Pardus 2011 Beta 2 sürümüyle yazıcılar
artık çalışır hale gelmiş durumda.
Ağ bağlantılarıyla ilgili hatalar bu
sürümle düzeltildi.
Yine bu sürümle birlikte, önemli bir
fotoğraf düzenleme yazılımı olan ve

düzeltmeleriyle birlikte geliyor. Böylece
daha kararlı bir sürümle karşınıza
çıkıyoruz.

Görünen o ki, Pardus 2011 çıktığında,
muhtemelen bugüne kadarki en zengin
paket deposuna sahip sürüm olacak!

Depodaki Yeni Yazılımlar
Pardus 2011 Beta 2 deneme sürümüyle
beraber depoya eklenen birçok paket

İlk beta sürümüne kıyasla, yeni kurulum
görüntüsüne 51 yeni paket girerken,
güncellenen paketlerin sayısıysa 177
oldu. 1 ,06 GB’lık kurulum görüntüsüne
giren yazılımlar arasında en çok
Konversaton, DigiKam ve HPlip dikkati
çekiyor.

Hepimizin hatırlayacağı üzere, ilk beta
sürümü 21 Ekim’de duyurulan Pardus
2011’in nihai sürümünün çıkış tarihi;
Mozilla Firefox 4.0 ve LibreOffice
3.3 kararlı sürümleriyle yeni Linux
çekirdeğindeki bazı önemli özellikleri
kullanıcılara sunabilmek için 20 Ocak
2011 tarihine alınmıştı.

Beta Bizden Neler Bekliyor?
Pardus 2011 Beta 2 sürümünün
kurulabilir görüntülerini buradan,
doğrudan DVD/USB üzerinden
çalışan görüntülerini ise şuradan
indirebilirsiniz. İndirdiğiniz görüntüleri
doğrudan bilgisayarınız üzerinden
kurup kullanmaya başlayabileceğiniz
gibi, sanal bir bilgisayar üzerinden de
deneyebilirsiniz.

Güncellenen sürüm takvimi
doğrultusunda, ikinci beta sürüm, daha
önceden duyurulduğu gibi 2 Aralık
2010 akşamı sunucularımızda yerini
alarak kullanıcıları heyecanlandırdı.
Pardus 2011 Beta 2’nin Yenilikleri
Bu ikinci beta sürümünde Pardus
2011’e eklenen pek çok yenilik,
çok daha kararlı bir yapı içersinde
kullanıcılarımıza sunulmuş durumda.
Pardus 2011 Beta 2’e göze çarpan en
önemli yenilikler şunlardır:

kullanıcılarımız tarafından da çok
kullanılan bir program olan DigiKam
geliyor :).

kullanıcıları bekliyor. Pardus 2011
deposundaki ikili paket sayısı, sürüme
50 gün kala 3.365’e yükseldi!

YALI geliştirme ve iyileştirmeleri bu ara
sürümde de devam ediyor. Kurulum
slaytları kısmen güncellenmiş durumda.
Yeni Linux çekirdeği de bir çok hata

Gittikçe artan bu sayının kararlı sürüme
ulaşıldığında kullanıcılarımızı memnun
edecek kadar yüksek bir seviyeye
ulaşacağına da eminiz.
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Son olarak, bu Beta’nın bir “deneme
sürümü” olduğunu söylemekte fayda
var. Pardus 2011 ile çalışmaya
başlayan tüm kullanıcılarımızın
karşılaştıkları eksiklik ve sorunları
Hata Takip Sistemi üzerinden Pardus
geliştiricilerine bildirmeleri ve Test
Ekibi’ne katılmaları, daha iyi ve kararlı
bir Pardus 2011 için son derece önemli.
Kısacası, ikinci betamız çıktı. Tadını
çıkarma zamanı :).

haberler
Pardus Kurumsal 2 Alfa 3 Hazır!
Pardus 2011 sürümü heyecanını
artırarak yaklaşırken, bir güzel haber
de Kurumsal 2 tarafından geldi.
12 Kasım’da Kurumsal 2 sürüm
yöneticilerinden Ozan ÇAĞLAYAN’ın
geliştirici listesine attığı e-posta ile
Pardus Kurumsal 2 Alfa 3 sürümü
duyuruldu. Pardus Kurumsal 2 Alfa
2 sürümünde görülen çok önemli iki
hata düzeltildi. Bunlardan bir tanesi,
bilgisayarın düzgün bir şekilde
kapatılamamasıydı. Bir diğer önemli
hata ise Intel Pro/Wireless 4965 AGN
işlemci setinin düzgün çalışamamasıydı.
Bu iki önemli hata düzeltilerek daha
sağlıklı bir sistem yolunda ilerlendi.
Pardus teknolojilerindeki gelişmelere
bakacak olursak, PiSi ve ÇOMAR’da
bir çok güncelleme ve yeni özellikler
bulunuyor. Bunların yanı sıra YALI’daki
güncellemeler ve yenilikler sayesinde

daha kolay ve güvenli bir kurulum
sağlandı. Ayrıca LVM ve RAID desteği
de YALI’ya eklenmiş olarak geliyor.
Müdür’deki yenilikler sayesinde de
daha hızlı ve daha sorunsuz bir
başlangıç sunuluyor.
Pardus Kurumsal 2 Alfa 3, birçok görsel
yenilikle geliyor. Öntanımlı simge
seti, Tango simge setinin geliştirilmiş
hali olan BCTango olarak duyuruldu.
Masaüstü görüntüsü olarak da doğa
fotoğraflarından üç boyutlu görsellere
kadar birçok güzel görsel eklendi.
Güncellenen bileşenler
Pardus Kurumsal 2 Alfa 3 sürümü, KDE
3.5.10 masaüstü ortamını kullanıyor.
Bunun dışında güncellenen bileşenlere
bakacak olursak:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Linux çekirdeği 2.6.32.24
OpenOffice.org 3.2.1.3
Firefox 3.6.12
Mozilla Thunderbird 3.1.5
Gimp 2.6.10
Xorg 1.7.7
Python 2.6.5
Qt 4.7.0
Texlive 2009
GCC 4.3.5
GLIBC 2.9

Bu yeni alfa elbette sadece
güncellemelerden ibaret değil, bir çok

yeni paket de depolarına eklenmiş.
Filezilla, Hydra, mod_python, numactl
ve e3 bunlardan sadece birkaçı.
Kurumsal 2’nin bu deneme sürümü,
donanımsal açıdan da biçok güzel
haberle birlikte geliyor. HP marka
yazıcıların çalışmasını sağlayan
kütüphane olan hplip, 3.10.5
sürümüne yükseltildi. Sanallaştırmayla
ilgili çekirdek modülü olan KVM
2.6.35.6 sürümüne güncellendi. Ses
sürücülerindeki güncelleme sayesinde
birçok yeni sürücü desteklenmeye
başlandı. Akıllı kartlarla ilgili bir hata
düzeltilerek, daha sağlıklı çalışmaları
sağlandı. Bluetooth cihazlarla ilgili
önemli paketlerden olan obexd ve bluez
de güncellendi.
Asıl büyük haberse GNOME
NetworkManager’ın kullanıma
sunulması diyebiliriz. Windows
ağlarının Linux üzerinde kullanımını
sağlayan Samba bileşeni 3.5.6
sürümüne yükseltildi. İnternet ağlarına
bağlanmanızı sağlayan PPP, 2.4.5
sürümüne güncellendi.
Bu deneme sürümünü indirmek
istiyorsanız, buradan ulaşabilirsiniz.
Bu sürümü kurmak isteyen tüm
kullanıcılarımıza bunun bir deneme
(önizleme) sürümü olduğunu tekrar
hatırlatır, tüm geliştiricilerimize özverili
çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.
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Firefox 6 Yaşında
6 yıl önce, 9 Kasım 2004 yılında
popüler web tarayıcısı olan
Firefox’un ilk sürümü yayınlanmıştı.
İlk sürümünden bugüne 6 yılı
geride bırakan Firefox ekibi, bugün
6 yaşını kutluyor.
6 yıl sonra Firefox, istikrarlı
bir büyüme ve % 31,5 pazar
payıyla dünyanın en yaygın ikinci
tarayıcısı konumunda. Eklentileriyle
kullanıcıları büyüleyen Firefox’un
şu anda 70’den fazla dil desteği
bulunuyor.

Mozilla Vakfı, daha önce Mozilla
Firefox 4.0 sürümünün 2010
yılının sonlarında yayınlanacağını
açıklamıştı. Geçenlerde Mozilla
Vakfı, Firefox 4.0 nihai sürümünün
2011’in ocak ayına ertelendiğini
açıkladı ve belirtilenlere göre bu
yeni sürümde HTML5 desteği,
yeniden tasarlanmış kullanıcı
arayüzü, multi-touch gibi özellikler
bulunuyor.
Kaynak: Mashable

haberler
TÜBİTAK BİLGEM Kuruldu

Rusya’dan “Ulusal Dağıtım”

TÜBİTAK bünyesinde yer alan iki önemli
enstitü; TÜBİTAK UEKAE ile daha önce
TÜBİTAK MAM’a bağlı olarak faaliyet
gösteren Bilişim Teknolojileri Enstitüsü
(BTE) güçlerini TÜBİTAK BİLGEM çatısı
altında birleştirdi. Pardus Projesi de
çalışma ve faaliyetlerine bu çatı altında
devam ediyor olacak.

27 Ekim günü Rus Vedomosti
gazetesinde yayınlanan habere
göre; Rus hükümeti, güvenli bir açık
kaynaklı işletim sistemi için 150
milyon Ruble (yaklaşık 3.5 milyon
Avro) yatırım yapmayı planlıyor. Bu
yatırım sayesinde, işletim sisteminin
tüm mülk/sahiplik haklarını elinde
bulunduran tek bir tedarikçiye
(Microsoft) olan bağımlılığın
azaltılması ve bilgisayarların
güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.
Yeni işletim sisteminin, açık kaynak
ve tabanlı olacağı söyleniyor. Planın
bir parçası olarak, hükümetin, federal
açık kaynak destekleme merkezleri
açması hedefleniyor.

Bu birleşme sonrasında, TÜBİTAK
BİLGEM çatısı altında 1.200 kişiyi aşan
insan kaynağıyla, güvenlik ve bilişim
teknolojileri alanlarında Türkiye’nin en
büyük ve en yetkin Ar-Ge yapılanması
hayata geçirilmiş oldu.
40 yıla yaklaşan bilgi birikimi ve
tecrübeyle TÜBİTAK BİLGEM, büyük
ölçekli projelerle Türkiye’nin ufkunu
genişleten, ülkemizin teknolojik
bağımsızlığına katkıda bulunan bir
teknoloji merkezi olacak.

TÜBİTAK BİLGEM’in faaliyet alanları ve
projeleri; elektronik, elektromanyetik,
optik, akustik sistemler, kriptoloji,
elektronik harp, sensör sistemleri,
benzetim ve modelleme, platform
entegrasyon teknolojileri, yazılım ve
yazılım mimarileri, doğrulama ve
geçerleme teknikleri, veri madenciliği,
güvenlik kritik yazılım geliştirme, bilgi
ve ağ teknolojileri, bilgi ve ağ güvenliği
gibi alanlarda odaklanıyor. TÜBİTAK
BİLGEM’in temel çalışma ilkesini ise
ulusal kaynaklarla ulusal teknolojilerin
geliştirilmesi hedefi oluşturuyor.
TÜBİTAK BİLGEM’i oluşturan enstitüler
ve bağlı bölümleri, günümüze kadar bu
alanlarda başta savunma sektörü olmak
üzere, kamu kurumları ve özel sektör için
önemli sayıda ve büyük ölçekte projeler
gerçekleştirdi. Bu enstitülerin geliştirdiği
birçok ürün halen NATO ve dost ülkeler
tarafından da kullanılıyor.
BİLGEM altında faaliyetlerine devam
edecek olan Pardus Projesi ise gün
geçtikçe büyümeye devam ediyor.
Önümüzdeki yıl başında Pardus 2011
sürümünü kullanıcıların beğenisine
sunacak olan Pardus Projesi, Kurumsal
2 sürümüyle kurumsal alanda elde
ettiği başarılarla da BİLGEM’in hızlı bir
ivmeyle göze çarpan başarılı ve önemli
projeleri arasında yer almaya devam
edecek gibi gözüküyor.

AFP haber ajansı, Rus milletvekili
İlya PONOMAREV ile yapılan
görüşmenin ardından, planı
doğruladı. AFP’ye “Şeytan ayrıntıda
gizlidir.” diyen PONOMAREV; açık
kaynak işletim sistemi oluşturmayla
ilgili planın, aralık ayı içerisinde
Rus Başbakan yardımcısı Sergey
İVANOV’un da katılacağı bir
toplantıda görüşüleceğini belirtti.
Hedef “Ulusal Dağıtım”
Açık kaynak bilgi teknolojileri
alanında hizmet sunan iki firmaysa
konuyla ilgili olarak “ulusal masaüstü
işletim sisteminin geliştirilmesi
sonucunda, tedarikçi çıkmazının

07

LinuxFormat dergisi

son bulacağını ve bilgi teknolojileri
sistemlerinin güvenliğini artacağını”
ifade etti.
Aynı sebeplerle, Rus hükümeti iki yıl
önce ülke çapındaki tüm okullarda
Linux’a geçmeye başlamıştı.
Öyle görünüyor ki bu, Rus
politikacıların Linux’e geçişi ilk
dile getirmeleri değil. BT firması
Armada’ya göre, Rusya Devlet
Başkanı Dimitri MEDVEDEV, kamu
yönetiminin 2010 yılı içerisinde açık
kaynağa geçmesini istemişti.
Açık kaynak işletim sisteminde
Rusya’ya başarılar diliyoruz.
Pardus’un Rusça sürümünün de
olduğunu hatırlatarak, Pardus’u
kullanmalarını da salık vermeden
geçemiyoruz :).
Kaynak: OSOR, TFOT

haberler
Symbian Ölüyor mu ?
The Register pek çok haberi genellikle
ilk duyuran teknoloji portalı olsa
da, haberleri çarpıcı kılmak adına
abartmayı seviyor. Geçtiğimiz günlerde
The Register’de yayınlanan ve pek çok
yerli teknoloji/haber sitesinin de üzerine
atladığı haber de bunlardan biri:
“Symbian ölüyor” hatta Symbian Vakfı
da kapanıyordu!
Dünyadaki cep telefonu pazarının
şu anda yüzde 45’ini tek başına
elinde tutan, neredeyse tüm Nokia ve
Sony Ericsson telefonlarda kullanılan
Symbian, gerçekten ölüyor mu?
Symbian’ın Düşüşü
Samsung ve Sony Ericsson’un akıllı
telefonlarında Symbian işletim
sistemini kullanmaktan vazgeçmesi ve
Symbian Vakfı’nın yönetici müdürü
Lee WILLIAMS’ın “şahsi nedenler” ile
iki hafta önce görevinden ayrılması,
aslında kötüye gidişin habercisiydi.

Symbian söz konusu haberin
gerçekliğini inkâr etmediği gibi, bununla
beraber kabul de etmiyor. Yapılan
açıklamada, Symbian Vakfı’nın gelecek
dönem stratejisinin halen yönetim kurulu
tarafından gözden geçirildiği, henüz bir
karara varılamadığı için gelecek ile ilgili
bir yorum yapılmayacağı belirtildi.
Nokia bugüne kadar Symbian
platformuna her türlü desteği sağlayan
tek firmaydı. Symbian Vakfı, Symbian
platformunun gelişimini yönlendirmek
için kurulmuştu. Sony Ericsson,
Panasonic ve Samsung’un Symbian
platformundan vazgeçmeleri üzerine,
bu vakfın neredeyse tüm gideri Nokia
üzerine kalmaya başladı.
Üç büyük destekçisinin (Samsung, Sony
Ericsson ve Nokia) her birinden 7.8
milyon dolar olmak üzere toplamda
28 milyon dolar bütçeye sahip olan
Symbian, Nokia haricinde üreticilerin
desteğini kaybetmiş durumda.

“Alternatif açık kaynak modeli”
Symbian’ın geleceğine dair şüphe
bulutlarının havalarda dolaştığı sırada,
iki önemli haber geldi.
İlk haber, Nokia’nın Symbian
platformunun sorumluluğunu
üzerine aldığı haberiydi. Nokia,
Mart 2011’den itibaren Symbian
platformunun geliştirme çalışmalarının
sorumluluğunu üstüne alıyor. Bu adımla
birlikte Symbian Vakfı kâr amacı
gütmeyen, sadece diğer şirketlere
yazılım lisanslama ve patent hizmeti
veren bir kuruluş hâline dönüşecek.
Peki, Symbian’ın kaynak kodu ne
olacak? Nokia’dan gelen açıklamalara
göre, Symbian’ın kaynak kodu açık
kalmaya devam edecek. Öte yandan,
Nokia “alternatif bir açık kaynak
modeli”ni düşündüğünü de açıkladı.
Hep birlikte göreceğiz...
AB’den Symbian’a can simidi
Symbian’a ilişkin geçen hafta gelen
ikinci haberse Avrupa Komisyonu’nun
Symbian’ın geliştirilmesi için 22
milyon Avro ödenek sağladığının
duyurulmasıydı!
Aslında bu gelişme, bir yanıyla,
ülkemizde Pardus üzerine kimi
platformlarda süregiden “Kamu
kaynaklarıyla Linux dağıtımı geliştirir
mi?” gibi tartışmalara da cevap
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içeriyor. Mobil yazılım sektörünü
Avrupa’nın inovasyon kaynaklarından
birisi olarak gördüğünü saklamayan
Avrupa Komisyonu, bu hamlesiyle
beraber Symbian’ın geleceğine dair
çok net bir tavır koymuş durumda.
Avrupa Komisyonu, 22 milyon Avro’luk
bu bütçeyi Symbeose Konsorsiyumu
(Symbian the Embedded Operation
System for Europe) için Avrupa odaklı
bir işletim sistemi geliştirmek üzere
kendilerine sağlıyor.
Avrupa Komisyonu’nun bu büyük
desteğiyle birlikte, Symbian’ın
geleceğine ilişkin olumsuz bulutlar, bir
parça da olsa dağıldı. Şimdi gözler,
Nokia’da ve Symbian’ın yakında
açıklanacak yeni “açık kaynak
modeli”ne dönmüş durumda.
Kaynak: OSNews

haberler
Yeni Çekirdekte Neler Var ?
Linux çekirdeğinin (kernel) güncel
2.6.36 sürümü yayınlandı. Bu sürüm,
Tilera mimarisi, fanotify olarak
isimlendirilen yeni bir dosya sistemi
bilgilendirme arayüzü, eşzamanlama
için etkin kılınan yeniden tasarlanmış
çıktı denetim kuyrukları, CIFS yerel
önbellekleri, kernel debugger (hata
ayıklayıcı) ve KMS entegrasyonu,
AppArmor güvenlik sisteminin dâhil
edilmesi ve birkaç yeni sürücü ve pek
çok küçük yenilikle geliyor.
2.6.35 çekirdeğinin yayınlanmasının
12 haftalık sonra Linus TORVALS, Linux
2.6.36’yı yayınladı. Linux kernelinin
yeni sürümü, çeşitli performans
iyileştirmeleri ve güncellemeleri
beraberinde getiriyor.
Her zamanki gibi, yeni ve güncellenmiş
sürücülerle Linux çekirdeğinin donanım
desteği artırılmış durumda. Çoğu
çekirdek sürümünden farklı olarak, bu
sürümün son kullanıcıya yönelik olduğu
belli oluyor.
Linux 2.6.36 yenilikleri
Yeni çekirdek sürümü; son kullanıcılar
için yapılmış yüzlerce iyileştirmeyi
içinde barındırıyor.
Geliştirme süreci için geçen 80 günlük
bir sürenin ardından, Linus TORVALDS
2.6.36 çekirdek sürümünü yayınladı. Bu

çekirdek sürümü, Linus
Torvalds’ın yanlışlıkla
evine giren yarasadan
esinlenerek, “Sivri dişli
Et-Yiyici Yarasalar” kod
adını aldı.
Geçen son birkaç yılda
yayınlanan her yeni
çekirdek sürümünde
meydana gelen yüz binlerce satırlık kod
ilavesi, bu kez kernel kaynak kodunun
büyümesini sağlamadı! Nasıl mı?
Çekirdeğin boyut olarak büyümemesi,
geliştiricilerin öntanımlı yapılandırma
dosyalarında epeyce düzenlemeye
gitmelerinden kaynaklanıyor. 2.6.36
çekirdeği boyut olarak, az da olsa
küçülürken, yanında pek çok yeni
özellikle geliyor: Örneğin; uzun süredir
tartışılan AppArmor güvenlik (uzantısı)
sistemi, yeni bir Out-of-Memory (OOM
- Bellek Fazlası) sonlandırıcı, kernel
thread geliştirmeleri, temel Xen Dom0
desteği ve çeşitli dosya sistemi ve ilişkili
VFS optimizasyonları gibi...
Bu arada USB belleklere yazarken
sistemin yavaşlamasından sıkıldıysanız,
güzel bir haberimiz var. Kernel
geliştiricileri, USB gibi yavaş depolama
ortamlarına yazma işleminde bazı
sistemlerin yavaşlamasına neden olan
bir hatayı düzelttiler.

Diğer değişiklikler iyileştirilmiş
tepki süreleriyle, sistemin daha
hızlı olacağını vaat ediyor.
Yeni sürüm ayrıca sayısız yeni
ve iyileştirilmiş sürücü desteği
içeriyor. Örneğin; NVIDIA
grafik kartlarına ait Nouveau
sürücüsü artık, güncel GeForce
grafik kartlarında kullanılan
Fermi yongalarını destekliyor!
Kızılötesi uzaktan kontrol cihazlarına ve
alıcılarına olan destek de dikkate değer
bir şekilde arttı.
ATI Radeon kullanıcılarına iyi haber
Radeon kartları artık dijital kontrollü
ekranlarda daha iyi görüntü boyutu
ayarlaması yapabilmek adına
underscan moda (tüm video karesini
göstermeye izin veren görüntüleme
modu) izin veriyor.
Sürücü ayrıca yeni Radeon grafik
kartlarında tümleşik olan sıcaklık
sensörü için okuma işlevleri sunuyor
ve RS600, RS690 ve RS740 anakart
yonga setleri üzerinde HDMI ile ses
çıktısı desteği sağlıyor.
Geliştiriciler, Fermi chipsetli grafik
kartları için Nouveau KMS sürücüsüne
temel seviyede destek eklediler.
Fermi grafik işlemcileri, mart ayında
piyasaya çıkan GeForce GTX 470 ve
480 ekran kartlarında kullanılıyor. Bir
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diğer ilave ise, bazı Intel Westmere
mobile işlemcilerin (Core i5) saat hızını
artırmak için kullanılmasına izin veren
Akıllı Güç Paylaşımı (IPS) sürücüsü.
Intel, üç boyutlu görüntü performansını
iyileştirmeyi amaçlayan bu teknolojiyi
“HD Grafik Dinamik Frekans
Teknolojisi” olarak isimlendiriyor.
2.6.36’ya genel bakış
Linux 2.6.35 yayınlandığında Linus
Torvalds, Nick Piggin tarafından
geliştirilen yamalarla temel dosya
sistemi işlevselliği sunan Sanal Dosya
Sistemi Seviyesi’nin (VFS) birçok
yönünün optimize edilmesini umduğunu
belirtmişti. Bu söz konusu “VFS
ölçeklendirilebilirlik yamaları” özellikle
şu anda yaygın olan çoklu-işlemcili
sistemlerde performansı önemli ölçüde
artırmak için tasarlandı. Bir başka
deyişle, son 3-4 yıl içinde üretilmiş
işlemcilerle çok daha performanslı
çalışacak bir çekirdekle karşı karşıyayız.
Nerdeyse değişmemiş boyutu ve
kısa sayılabilecek geliştirme sürecine
rağmen, Linux 2.6.36 birçok iyileştirme
sunuyor. Pardus 2011 kullanıcıları söz
konusu iyileştirme, bellek yönetimindeki
hata düzeltmeleri ve daha hızlı tepki
süresini çok sevecek :).
Kaynak: The H Open

pardus’a katk› vermek
Ertan GÜVEN
eguven95@gmail.com

Kat...
Kat...
Tat!
Katkıcı kimdir? Nasıl Pardus
katkıcısı, hatta geliştiricisi
olabilirsiniz?
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Katkıcı, yalnızca bir program yazan kişi değildir. Bir yazılım projesinin başarılı
olması için yapılması gereken herhangi bir işi yapan kişilerdir.

çalışabilmeyi kabul etmesi gerekiyor. Süreklilik ile ifade edilen 7 gün 24 saat bir
çalışma değil, konunun devamlılığının sağlamaktır.

Bir yazılım projesine canlılık kazandırmak için programlama dışında, hata
kontrolleri, belgeleme, görsel araçlar, çeviri çalışmaları gibi pek çok alanda
çalışma yapılması gerekmektedir. Pardus içerisinde tüm bu çalışmalara ihtiyaç
duyulmaktadır.

Doğruluk: Bir projede birçok katkıcıyla aynı konu üzerinde çalışıyor
olabilirsiniz. Sizin çalışmalarınızdan etkilenen bir başka katkıcı da olabilir. Bu
yüzden çalışmalarınızın diğer katkıcıları etkilediği oranda doğruluğu önemlidir.
Yaptığınız değişikliklerin, diğer katkıcıların işlerini yapmasına engel olmamasını
sağlamalısınız.

Belli sorumluluklar ile beraber geliştirme, test, belgeleme, çeviri, hata ayıklama,
tasarım alanlarında Pardus geliştirme süreçleri içerisinde yardımcı olan kişilere
katkıcı denilmektedir.

Kararlılık: Çalıştığınız konuda karar verme yetkisi sizde ise, kararlarınızı
sık sık değiştirmeniz diğer katkıcıların gelişimi takip etmesini ve size bağlı

Nereden başlarım?
Öncelikle bir süre izlemek ve işlerin
nasıl yürüdüğünü/yürütüldüğünü
gözlemlemek gerekir. Pardus e-posta
listelerine üye olarak tartışmaları
izlemek, yayınlanan belgeleri
incelemek, yapılan hata raporlarını ve
hataların çözümlerini incelemek faydalı
olacaktır.
Size tarif edilen yöntemlere göre
geliştirmeye yardımcı olabilirsiniz.
Yazılımları test ederek hata raporlarına
yorum ve çözüm önerilerinizi
ekleyebilir, karşılaştığınız hataları
bildirebilirsiniz. Yavaş işlediğini
düşündüğünüz bir adıma destek
olabilir, onu hızlandırabilirsiniz.
Geliştirme süreci boyunca diğer
geliştirici ve katkıcılarla iletişim halinde
olmanız gerekmektedir.
Katkıcının Sorumlukları
Devamlılık: Katkıcının üzerinde
çalıştığı projelerde sürekli olarak
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olan katkıcıların çalışmalarını güçlendirir. Bunun için
kararlarınızı iyi düşünerek ve diğer katkıcılar ile konuşup
fikirlerini alarak vermeniz gerekyoir.
İletişim: Attığınız adımlardan diğer katkıcıları haberdar
etmek faydalı olacaktır. Bu sayede beraber çalıştığınız
diğer katkıcılar ile daha uyumlu ve hızlı çalışabilirsiniz.
Bunun dışında, bir sorunla karşılaştığınızda ve yardıma
ihtiyacınız olduğunda yaptıklarınızdan haberdar olan bir
başka katkıcının daha hızlı çözüm üretebilmesini de sağlar.
Katkı Verilebilecek Alanlar
Yazılım Geliştirme: Yeni bir projeyle ya da Pardus
tarafından geliştirilen bir projeye katkı sağlayabilirsiniz.
Paket Bakımı: Bir uygulamanın PiSi paketini yaparak
ya da Pardus depolarında bulunan ve güncel olmayan
paketleri güncelleyerek katkı sağlayabilirsiniz.
Test: Pardus Test Ekibi, Pardus’un kararlı sürüm öncesi ve
sonrası hata oranını en az seviyeye indirmek ve var olan
hataları en kısa sürede çözmek amacıyla çalışmaktadır.
Geliştirme alanında katkı sağlamak istiyorsanız, Hata Takip Sistemi (Bugzilla)
üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Bu konu hakkında daha detaylı bilgi bu belgenin
devamında yer almaktadır.
Hata Raporlama ve Ayıklama: Karşılaşılan hataların Pardus Hata Takip
Sistemi’ne raporlanması hatanın e-posta listelerinde ve forumlarda kaybolmaması
aynı zamanda izlenebilir hale gelmesi açısından önemlidir. Hata raporlarken
yanlış bileşeni kullanma ya da eksik bilgi verme gibi sorunlar geliştiricilerin
hatayı çözme süresi uzatmaktadır. Geliştiricilerin hataları aynısını bulma, hataları
tekrarlama, eksik bilgileri isteme gibi işlemler yerine hatayı çözmeye daha
fazla vakit ayırabilmesi için Hata Avcıları denilen katkıcılar geliştiricilere yardım
etmektedir.
Hata ayıklama alanında katkı sağlamak istiyorsanız, PardusWiki’de bulunan şu
belgeyi inceleyebilirsiniz.

Çeviri: Pardus resmi olarak 12 dilde (Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca,
Hollandaca, İspanyolca, Katalanca, İtalyanca, İsveççe, İskoç dili, Brezilya
Portekizcesi, Lehce) kurulumdan itibaren dil desteği veriyor.
Çeviri ekibi, Pardus’u bölgesel olarak daha anlaşılır hale getirmek amacıyla
çalışıyor. Web sitesi, araçlar ve belgelerimizi çevirebilirsiniz.
Diğer dillere çevirilerimize yardımcı olmak istiyorsanız, Pardus çeviri sitesini
kullanabilirsiniz.
Belgeleme: Uygulamaların ve geliştirme süreçlerinin belgelenmesi konusunda
yardımcı olabilirsiniz. Kullanıcılar için kılavuz belgeler, Nasıl belgeleri
oluşturabilirsiniz.
Belgeleme alanında katkı sağlamak istiyorsanız, PardusWiki ya da resmi topluluk
portalımız Özgürlükİçin üzerinden katkı vermeye başlayabilirsiniz.
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Grafiksel Tasarım ve Çokluortam
Simge temaları, duvar kağıtları, yazı tipleri, açılış sesleri gibi farklı alanlarda
yardımcı olabilirsiniz.
Tasarım alanında katkı sağlamak istiyorsanız, Geliştirici listesi üzerinden
geliştiricilere ulaşabilirsiniz ve tasarım ile ilgili duvar kağıdı, simge seti gibi alanda
Pardus için hazırlamış olduğunuz tasarımları Özgürlükİçin’in Tema bölümünde
paylaşabilirsiniz.
Geliştirici & Testçi Başvurusu Yapmak
Pardus’a Geliştirici & Testçi olarak katkı sağlamanız için öncelikle başvuru
yapmalısınız. Geliştirici & Testçi başvuruları Bugzilla (Pardus Hata Takip Sistemi)
üzerinden yapılmaktadır. Başvuru yapmak için şu süreçleri izleyebilirsiniz;
Başvurunuzu yapmak için ilk olarak http://bugs.pardus.org.tr/ ‘ye üye olmanız
gerekiyor. Üyelik işlemini tamamladıktan sonra ana sayfadan “Yeni bir hata
raporla” seçeneğini seçerek “Dağıtım Süreçleri / Distribution Process” sınıfı
seçiyoruz. Sınıfı seçtikten sonra karşımıza çıkan ekrandan “New Contributor
Application / Yeni Katkıcı Başvurusu” seçeneğine tıklıyoruz.
Eğer geliştirici başvurusu yapmak istiyorsanız bileşen kısmından “Geliştirici /
Developer”, testçi başvurusu yapmak istiyorsanız “Testçi / Tester” bileşenini
seçiyoruz. Başlık “Testçi ya da Geliştirici Adaylık Ad Soyad” şeklinde olmalıdır
(Ör: Testçi Adaylık Ertan GÜVEN –
Geliştirici Adaylık Ertan GÜVEN).
Ayrıntılar kısmında da:
1. Başvuran kişinin adı soyadı
2. Daha önce kullandığınız
dağıtımlar nelerdir?
3. Ne zamandır ve hangi seviyede
Pardus’u kullanıyorsunuz?
4. Bir özgür yazılım projesine
katkıda bulunmak, ne ifade ediyor?
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5.		Daha önce herhangi bir özgür yazılım projesine katkıda bulundunuz mu?
Evetse, hangi projeye, ne şekilde, ne kadar zamandır?
6. Pardus’a neden katkı vermek istiyorsunuz?
7. Pardus’a haftada ne kadar vakit ayırabilirsiniz?
8. Kısa bir özgeçmişinizi metin dosyasına yazarak hataya ek olarak
eklenmesi.
9. Başvuru geliştirici olmak için ise:
1. Hazırlamış olduğu paket(ler)i ya da herhangi bir uygulama üzerinde
yaptığı değişikliği,
2. Pardus hata takip sisteminde çözmüş olduğu hata var ise bu hataların
bağlantılarını ya da numaralarını,
3. Diğer özgür yazılım projelerinde yapmış olduğu yazılım katkılarının
(yama, hata çözme, paket yapımı, uygulama geliştirme) bilgilerini ve
bağlantılarını vermelidir.
Eğer başvuru sırasında sorulan sorulara özensiz bir şekilde cevap verirseniz,
mentor koordinatörleri tarafından “KARAR VERİLDİ / GEÇERSİZ” olarak işaretlenir
ve başvuru red hazır yorumu yapılır.
Eğer başvurunuz reddedildiyse; test için başvurduysanız 3 ay, geliştirme için
başvurduysanız 6 ay sonra kendinizi geliştirdiğiniz takdirde tekrar başvuru
yapabilirsiniz.
Soruları yanıtladıktan sonra “Hata raporunu gönder” diyerek başvurunuzu
yapabilirsiniz. Başvurunuzu yaptıktan bir gün sonra mentor koordinatörleri
tarafından size quiz soruları gönderilecektir.
Hata kaydına soruları çözmeye başladığınıza dair yorum yazarak soruları
çözmeye başlayabilirsiniz. Yorumu yazdıktan 10 gün içerisinde soruları çözerek
hata kaydına ek olarak eklenmesi gerekmektedir. Eğer 10 gün içerisinde soruları
ek olarak eklemezseniz mentor koordinatörleri tarafından başvurunuz reddedilir.

Gönderdiğiniz cevaplar gözden geçirildikten
sonra olumsuz sonuçlanırsa “KARAR VERİLDİ
/ GEÇERSİZ” olarak işaretlenir ve başvuru red
hazır yorumu yapılır. Eğer başvurunuz olumsuz
sonuçlandıysa; test için başvurduysanız 3 ay,
geliştirme için başvurduysanız 6 ay sonra
kendinizi geliştirdiğiniz takdirde tekrar başvuru
yapabilirsiniz.
Eğer gözden geçirme olumlu sonuçlanır ise:
Başvuru sahibi testçilik için başvurmuşsa test ekibi
üyeliği kabul edilir ve test eposta listesine yazma
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onayı verilir. Mentor koordinatörleri tarafından
testçi başvuru kabul hazır yorumu yapılır ve
“KARAR VERİLDİ / ONAYLANDI” olarak
işaretlenir.

tarafından “KARAR VERİLDİ / GEÇERSİZ”
olarak işaretlenir ve ilgili yorum yazılır. Mentor
başarısız olan çırağın ne kadar süre sonra
tekrar başvurabileceğini de yoruma ekler.

Eğer geliştirici olmak için başvurmuşsanız,
Quiz’de bulunan sorular doğrultusunda ilgili
olduğunuz alana göre, sizinle daha yakından
ilgilenecek bir mentor atanır. Eğer bütün
mentor’lar üzerinde 3’den fazla başvuru
varsa başvurunuz kuyrukta bekleyecek ve
kuyrukta bekleyeceğine dair stok yorum,
mentor koordinatörleri tarafından yorum olarak
eklenecektir.

Eğer size verilen işleri mentor’un belirlediği
süre içerisinde yerine getirmiş iseniz,
“Geliştirici Adayı” olarak adlandırılacaksınız.
Adaylık süresinin bitimi mentor’a bağlıdır.
Çıraklık döneminde olduğu gibi, adaylık
döneminde de sizden istenilen paketlerin
sahibi mentor olacaktır.

Başvurunuza mentor atandığında, mentor
koordinatörleri tarafından mentor atama hazır
yorumu yapılır. Açtığınız hatanın anahtar
kelimesi “mentor” olarak işaretlenir ve sizi ilgili
mentora atar.
İlgili mentora atandıktan sonra, mentor
tarafından size ufak iş(ler) verilir. (Çözülecek
bir hata ya da paketlenecek bir uygulama
olabilir.) Bu noktadan itibaren çırak olarak
adlandırılacaksınızdır.
Mentor’un isteğine göre size birden fazla iş
verilebilir. Bu süreçte size playground için
SVN izinleri verilebilecektir. SVN izinlerinin
verilmesi için, mentor tarafından SVN hesabı
açma hazır yorumu yapılır.
Çırak yani siz, gerekli bilgileri yorum olarak
hataya eklemelisiniz. Mentor tarafından
sizden istenilen paketlerin sahibi mentor
olacaktır. Mentorun belirtmiş olduğu sürede
verilen işleri yerine getiremezseniz mentor

Sürümlerin stable izinleri dışındaki izinleri
size verilir. Mentor sizin istenilen olgunluğa
eriştiğinize emin olana kadar takip eder.
Yaptığınız paketler gözden geçirme sürecine
katılır. Süreklilik, doğruluk, kararlılık ve iletişim
gibi sorumlulukların olup olmadığını da Mentor
kontrol eder.
Adaylık sürecini geçemezseniz mentor
tarafından “KARAR VERİLDİ / GEÇERSİZ”
olarak işaretlenir ve ilgili yorum yazılır ve
verilen bütün izinler geri alınır.
Mentor adaydan emin olduğunda, mentorluğu
bıraktığını yorum olarak yazar ve “KARAR
VERİLDİ / ÇÖZÜLDÜ” olarak işaretler. Bu
süreçten sonra Geliştirici olarak kabul edilmiş
olacaksınız. Stable dâhil bütün SVN izinleri
size verilecektir. Adaylık sürecinde mentor
tarafından sizden istenilen bütün paketler
ve diğer işler mentor’dan sizin üzerinize
devredilecektir.
Artık siz de Pardus’a katkı sağlayabilir ve
gelişimine yardımcı olabilirsiniz :).

15

pardus’a katk› vermek
Server ACİM
server.acim@linux.org.tr

“Katkı Vermek”
Kavramının Boyutları
Katkı vermek bir “gönül verme” ve “inanma” sürecidir...
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Söze “katkı vermek” ya da “katkıda bulunmak” kavramından ne anladığımdan
başlamak isterim.

Pardus’un misyonu ve vizyonu doğrultusunda sahip olması paketlere, yeni paketler
eklenmesi konusunda önerilere ihtiyacı var.

“Üretilmiş olan ve geliştirilmeye devam eden bir ürünün gelişimine çeşitli eylemlerle
destek sağlamak” olarak içini açtığımda “katkı vermek” kavramını anlatabildiğimi
düşünüyorum.

Pardus’ta bulunan paketlerin tanıtımına ihtiyaç var.

“Ortada beğenerek kullanmakta olduğunuz bir ürün varsa ve bu ürünün gelişimine
çeşitli boyutlarda destek vermek istiyorsanız, neler yapabilirsiniz?” sorusunun
çok seçenekli cevaplarına geçmeden önce Pardus ile aramdaki geçmişi anlatmak
isterim.
Katkı vermenin boyutları üzerine
Sorular sormak ve bu soruların cevaplarından yola çıkarak çözüme ulaşmak, bana
daima çok doğru bir yol olarak gelmiştir. Bu yüzden katkı vermenin boyutlarını
üzerine düşünüyorsam ilk aklıma gelen soru şudur:
Pardus’un ne gibi katkılara ihtiyacı var ve “ben” nasıl katkı verebilirim?

Pardus’u bilgisayarlarına kurmak isteyenlere ve Pardus’u yeni kurmuş taze
kullanıcılara yol gösterecek belgelere ihtiyaç var. Özellikle yeni kullanıcılar için bu
belgeler çok önemlidir.
Pardus’un çeşitli seminerlerde, panellerde anlatılmasına; okullarda, kampüslerde
tanıtılmasına ihtiyaç var.
Pardus’taki paketlerin test edilmesine, bulunan hataların bildirilmesine ihtiyaç var.
Peki, neler yapabilirsiniz?
Sorunun ikinci kısmına verilecek cevaplara geçelim:
Sizin meslek grubunuz doğrultusunda yer almasını istediğiniz paketleri
önerebilirsiniz, önerdiğiniz paketlerin Türkçe çevirilerini yapabilirsiniz. Bir
çok meslek dalına ait programdan habersiz olabiliriz, hem kendinize hem
de meslektaşlarınıza böyle bir katkı verebilirsiniz. Ayrıca, başka dillere çeviri
yapabilme beceriniz varsa, bu becerinizi de katkıya dönüştürebilirsiniz.

l

Sorunun ilk kısmını cevaplayarak başlayalım:
Pardus’un çeviriye ihtiyacı var. Çünkü, geliştiricilerin gücü tüm yazılımların Türkçe
çevirilerinin yapılmasına ya da başka yabancı dillere çevrilmesine yetemeyebilir.
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Önerdiğiniz paketlerin tanıtımlarını ekran görüntülerinden
oluşan yazılar hazırlayarak yapabilirsiniz. Görsel
olarak gösterilen bu tanıtımlar, uygulamanın daha iyi
anlaşılabilmesini de sağlayacaktır.

l

Çevirisini yaptığınız ve/veya paket önerisinde bulunduğunuz
paketin/paketlerin çeşitli seminerlerde, konferanslarda
tanıtımını yapabilirsiniz.

l

Önerdiğiniz paketin kararlı paket deposuna alınmasından
önce kendi Pardus dağıtımınıza kurup test edebilirsiniz. Eğer
çeşitli hatalarla karşılaşıyorsanız, bunları bildirebilirsiniz.
Bildirilen hatalar, Pardus’un gelişmesi için en önemli
araçlardan biridir.

l

Eğer bilginiz yetebiliyorsa, paket hazırlama konusunda
çalışabilir ve bu konuda planlanmış olan yolu izleyerek size
atanan bir “mentor” yani akıl hocasıyla beraber bu adımları
aşama aşama tamamlayabilirsiniz.

katkılarınızın sonuçları konusunda
sabırlı olmalısınız.
Vereceğiniz katkılarda istikrarlı
yani düzenli de olmak
durumundasınız. Katkı süreçleri
yorucudur.
Zaman zaman bitkin
düşeceksiniz. Yılmadan,
bıkmadan ve usanmadan her
ne konuda katkı veriyorsanız,
sonuna kadar giderek çizginizi
sürdürürseniz, katkı sürecinizin belirli
sonuçlara ulaştığını görebilirsiniz.

l

Kapalı kaynak kodlu işletim sistemleri ve mesajlaşma
yazılımlarının kullanıldığı bir ortamda “paylaşımcı olmak”,
“katkı vermek” gibi kavramlar aykırı ve uzak
görünebilir. Hele ki Türkçe dilinin cep telefonları
ve çevrim içi mesajlaşma yazılımları ile giderek
“bozulma ve yıpranma” sürecine girdiği bir sanal
alemde, değerli söz varlığımız, güzel dilimiz
Türkçe’nin özenle korunmasına özen gösterilen
bir Linux dağılımı olmasının altının çizilmesi ve
Pardus’un bu değere önem verdiğinin vurgulanması
benim için daha da ayrı bir değer taşımaktadır.

Bu bir “gönül verme” ve “inanma” meselesidir aynı
zamanda. Katkı verdiğiniz Pardus’un giderek geliştiğini
görmek ve bu gelişimde sizin de katkınız olduğunu bilmek
(boyutu her ne olursa olsun), zaten size yeterli bir manevi
doyum verecektir. Bu yüzden doğru bir şeyler yaptığınıza
dair inancınızı her daim koruduğunuz oranda,
kendinizi daha da iyi hissedeceksiniz.

Katkı vermenin sonuçları
Katkı vermek, bir süreç ve sabır meselesidir. Katkı
verdiğiniz süreç yıllarınızı alabilir. Bıkmadan,
usanmadan verdiğiniz katkıların meyvelerini
aldığınızı görerek geçirmeniz gereken bir zamanı
sindirerek harcamanız gerekecektir. Bu yüzden

18

pardus’a katk› vermek
Göktuğ KORKMAZ
goktug@ozgurlukicin.com

C’t Magazine

Topluluk
Katkılarının
Önemi
Topluluğun gücünü hafife alma...
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Özgür yazılım katkılarla ortaya çıkan bir olgudur. Biri bir kodu çıkartır, özgür bir
lisansla yayınlar, biri onda bir hata bulur, yamayı yollar, bir başkası bir özellik
ekler ve bu zincir bu şekilde devam eder. Bu da mutlak bir gelişimi ve çok kişiye
hitap etmeyi beraberinde getirir. Dolayısıyla bu zincirin bir parçası olmak ve katkı
sağlamak çok kolaydır.
Pek çok kişi size doğrudan “Sen de kod yaz, yazamıyorsan çeviri yap.”
diyebilir. Fakat bu katkıların en önemlilerinden biri bazen atlanır. Bu kesinlikle bir
kullanıcının ilk karşılaşacağı şey olan “topluluk katkıları”dır.
Özgür yazılım topluluksuz bir hiçtir
Biraz büyük bir iddia gibi durdu, ancak bir özgür yazılım projesinin ufak da
olsa bir topluluğa ihtiyaç duyduğu kesin. Bu topluluk aracılığıyla yazılan kodlar
paylaşılabilir, fikir alışverişi yapılabilir, tartışmalarla nerede neyin ne nasıl
yer alacağı belirlenir, eğer ortaklaşa yapılan iş büyük çaplı bir özgür yazılım
projesiyse kullanıcılara yardım edilir, belgeler yayınlanır, biraz daha ilerleyince
haberler, dergilere gelir sıra...

Tüm katkılar eşittir
Tüm katkılar aynı derecede önemlidir.
Pardus depolarında yer alan bir
uygulamayı kullanırsın ve onun Türkçe
çevirisini yaparsın, bu sayede başkaları
da o programı kendi dillerinde
kullanabilir.
Dedik ya, “topluluk süreçlerinde
yapılacak iş çok, yeter ki siz isteyin.”
diye... Dilerseniz, karşılaştığın bir
hatayı raporlarsın ve bu sayede X
donanımında sorun yaşayan insanların
derdini dile getirirsin ya da bir nasıl
belgesi yazarsın ve bu konu hakkında
bilgisi olmayan birinin işini yapmasına yardım edersin.
Bu yaptıklarınızın hepsi, hem kullanıcı hem de Pardus Projesi için çok büyük bir
artı değer sağlar.

Kısacası topluluklar, o proje hakkında hakkında pek çok
paylaşımın yapıldığı, kullanıcının elinden tutulduğu ve bilgi
alışverişlerinin yapıldığı bir olgudur. Özgür yazılımın
doğasındaki paylaşma olgusu da bu topluluğu
beraberinde getirir. Bir proje, topluluğuna ne kadar
önem verirse o kadar avantajlıdır da denebilir.

Ama topluluk katkıları daha da eşittir!
Topluluk katkılarını diğer katkılardan ayıran bir detay vardır.
Topluluk katkıları, kullanıcıya birinci elden yardım eder.
Örnek olarak Pardus’a yeni geçecek biri için “Kurulum
Belgesi”, “İlk Ayarlar Belgesi” ve benzeri belgeler
yazıyorsun ve o kişi senin sayende Pardus’u kurabiliyor.
Doğal olarak, topluluk katkılarının bu yönü kullanıcılar
için son derece önemlidir.

Topluluk katkıları nasıl yapılır?
İlk olarak forum, IRC, e-posta listesi gibi yerlerde
insanlara yardım etmek örneğini verebiliriz. Sonuç
olarak onlar birer kullanıcıdır ve eğer bir şey
biliyorsanız onunla paylaşırsınız. Böylece siz de o
kullanıcı ve onunla aynı sorunu yaşayanlar için bir
cevap vermişsinizdir. Bu da bir katkıdır.

Eğer bir konu hakkında bilgi sahibiyseniz, siz de
Özgürlükİçin topluluğu içerisinde bir yazı yazarak,
forumda yeni kullanıcılara yardımcı olarak,
Özgürlükİçin’e haber yazarak, keyifli bir oyun inceleme
yazısı hazırlayarak, PardusWiki maddesi yazarak ve
pek çok farklı şekilde daha katkı verin ve bu topluluğun
önemli bir parçası olun!

Eğer yazı yeteneğiniz varsa incelemeler, nasıl
belgeleri, ilk adım belgeleri, haberler ya da
dışarıda tanıtım yazıları yazabilirsiniz. Ne de
olsa, kullanıcının göreceği en önemli şeylerden
biridir bunlar da.

Pardus’a katkı vermeyi unutmayın :).

20

pardus’a katk› vermek
Tuğsan ÜNLÜ
tugsan@ozgurlukicin.com

PardusWiki’ye
Katkı Vermek

Wikimedia Foundation

Aslında hepimiz birer ansiklopedi yazarıyız!
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PardusWiki, içinde binlerce madde barındıran Pardus ve Özgür Yazılım
ansiklopedisidir. Bu maddeler içerisinde program tanıtımlarından oyun
tanıtımlarına kadar Pardus ile ilgili her konuda bilgiye ulaşabilirsiniz.
Her kitabın, ansiklopedinin yazarları olduğu gibi PardusWiki’nin de yazarları
var. Pardus’a katkı vermek isteyen her kullanıcı PardusWiki’ye yazar olmak için
birer aday. PardusWiki’de isterseniz bir maddenin tamamını kendiniz yazarsınız,
isterseniz görsellerini yenilersiniz, isterseniz de sadece bir kelimesindeki yazım
yanlışını düzeltirsiniz. İstediğiniz konuda istediğiniz kadar katkı vermekte
özgürsünüz. PardusWiki ile ilk defa karşılaşıyor ve nasıl kullanacağınızı
bilmiyorsanız, PardusWiki Temel Yazım Kılavuzu’na göz atabilirsiniz.
PardusWiki’ye farklı şekillerde nasıl katkı verilebileceğini detaylı olarak
inceleyelim.
Bir maddeyi baştan yazmak
PardusWiki’ye katkı vermek isteyen kullanıcılar için en zoru bu olacaktır. Bir
maddeyi tamamen kendiniz yazmak istediğinizde bütün bilgilerini kendiniz

bulup, girmeniz gerekir. Örnek olarak bu maddeyi bir oyun olarak düşünelim.
İlk olarak oyun ile ilgili birkaç cümlelik tanım yapmalısınız. Daha sonrasında
yazılım şablonunu ekleyerek içine; oyundan bir ekran görüntüsü eklemeli, oyun
geliştiricilerini, oyunun desteklediği işletim sistemlerini, oyunun türünü, lisansını
ve web sitesini yazmalısınız. Daha sonrasında oyunla ilgili birkaç özellik ve
ipucu eklemelisiniz. Sayfanın altına da oyunun ekran görüntülerinden oluşan
bir resim galerisi ve oyunla ilgili dış bağlantıları ekleyip taslak şablonunu da
kaldırdığınızda maddeyi bitirmiş olursunuz.
Bir madde yazılmaya başlandığında taslak şablonu madde tam olarak bitene
kadar kaldırılmaz. Maddeyi bitirdikten sonra normal olarak “Acaba eksik bir şey
kaldı mı?” diye düşünebilirsiniz. Böyle bir durumda diğer PardusWiki kullanıcıları
her zaman hazırda bekliyor. Yazdığınız maddedeki eksik ve hataları gören
kullanıcı ve yöneticiler düzeltecektir.
PardusWiki’ye katkı verirken en çok zamanınızı alacak işlerden birisi bir
maddeyi tamamen yazmak. Öte yandan PardusWiki’ye katkı vermenin en
güzel kısımlarından birisi de burada ortaya çıkıyor. Yeni bir maddeyi yazmaya
başladıktan sonra taslak şablonunu
kaldırmadığınız sürece yazdıklarınızı
kaydedip, maddeyi yazmayı
bırakabilirsiniz. Diğer kullanıcılar
sizin kaldığınız yerden devam ederek
maddeyi bitirecektir :).
Bir maddeyi güncellemek
PardusWiki’deki maddeler zamanla,
uygulamaların, oyunların yeni
sürümleri çıktıkça güncelliklerini
yitirir. Katkı vermek isteyen
kullanıcılar için bu maddeler amaç
olabilir. Güncelliğini yitirmiş bir
maddedeki eski, geçersiz bağlantıları
yenileriyle değiştirebilir, resimleri
yenileyebilir, uygulama ya da
oyuna yeni özellikler eklenmişse bu
özellikleri maddeye ekleyebilirsiniz.
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Taslak maddeleri geliştirmek
PardusWiki’de yarım kalmış taslak halindeki maddeleri
de geliştirerek katkıda bulunabilirsiniz. Daha önce
başka bir kullanıcının başladığı maddelerin eksiklerini
tamamlayabilirsiniz. Taslak maddelerin listesine buradan
ulaşabilirsiniz.
Rastgele düğmesini kullanın
PardusWiki’ye katkıda bulunmak istiyorsunuz ama hangi
maddeden başlayacağınızı bilmiyorsanız; rastgele düğmesi
tam size göre. Rastgele düğmesine bastığınızda PardusWiki
sizin için yüzlerce madde içinden rastgele bir madde
seçer ve karşınıza getirir. Siz de bu maddeyi inceleyerek
varsa eksik yerlerini tamamlayabilir, güncellemek gerekiyorsa yeni bilgilerle
güncelleyebilirsiniz.

Son değişikliklere bakın
Son değişiklikler sayfasından PardusWiki’de yapılan son
değişiklikleri tarihlere ayrılmış şekilde görebilirsiniz. Bu
şekilde yeni eklenen madde ve düzeltmelerdeki hata ve
eksiklere hemen müdahale edebilirsiniz. Yapılan değişikliklerin
yanındaki “fark” düğmesine tıklayarak maddenin bir önceki
halinden bu yana ne kadar değiştirildiğini görebilirsiniz.
“Geçmiş” düğmesine tıklayarak o maddeye daha önceden
yapılmış katkıları görebilirsiniz.
Deneme tahtasını kullanın
Deneme tahtası kullanıcıların PardusWiki şablonlarını
deneyebileceği bir deneme sayfasıdır. Normal bir PardusWiki
sayfasından farkı yoktur. Deneme tahtasında denediğiniz her şeyi normal
sayfalarda da yapabilirsiniz. Şablonları maddelerin içinde denemek yerine bu
sayfada deneyerek maddelerde
oluşacak hataları önlemiş
olursunuz. Kullanımı bildiğinizden
şablonları PardusWiki sayfalarına
hızlı bir şekilde ekleyebilirsiniz.
PardusWiki şenliklerine katılın
Eski adıyla “seferberlik” yeni
adıyla “PardusWiki Şenlikleri”,
kullanıcıların bir hedef
doğrultusunda PardusWiki’ye
katkı verdiği topluluk etkinliği.
Son şenliğin hedefiyse
taslak halindeki maddeleri
tamamlayarak taslaklıktan
çıkarmak. Bu şenlikte çeşitli
hediyeler de vardı. Şenlik
boyunca PardusWiki’ye kaliteli
katkılar yapan üç kişi Pardus
baskılı t-shirt ya da 8 GB USB
bellek kazandı.
Haydi PardusWiki’ye! :)
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Bu yazı, Pardus Geliştirici Merkezi’ndeki
kılavuzun Türkçeleştirilmiş halidir.
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Pardus, çevirmenlerin çeviri projelerini izlemenize yardımcı olmak için Transifex
kullanır. Transifex kullanmaya başlamak için http://translate.pardus.org.tr
adresinden kayıt olun. Transifex hesap sayfanızı güncellemeyi de unutmayın. Kayıt
olurken ad ve soyad kısmını doldurmak zorunludur. Çünkü bu bilgiler, gönderi
kayıtlarında gösteriliyor.

Projeleri almak ve çevirmek
Çalışmaların çakışmasını önlemek için takımdaki diğer çevirmenlerle iletişim
kurmak gerekebilir. Eğer emin değilseniz, çevirdiğiniz dilin koordinatörüyle
iletişim kurunuz.

Pardus-Translators e-posta listesine abone olun. pardus-translators@pardus.org.
tr haberleşmemiz için eşsiz bir iletişim kanalıdır. Geliştiriciler çevirilerin son
tarihlerini ve acil çevirileri bu listeden duyurmaktadır. Çeviriyle ilgili konulardan
haberdar olmak için düzenli olarak kontrol etmek yararınıza olacaktır.
Diğer geliştiricilerle birlikte hareket edebilmek için geliştirici e-posta listesine
abone olmak da faydalı olacaktır.
Çeviri gönderilerinizi görmek için de bu e-posta listesini kontrol edebilirsiniz. Tüm
çeviri gönderileri (ve bazı teknik gönderiler) bu listeden takip edilebilir.
Listelere kayıt olmak için onay e-postalarını bekleyin. İletiyi aldığınızda içindeki
onay bağlantısına tıklayın.
Bugzilla hesabı oluşturmak
Bir Bugzilla hesabı oluşturmak için http://bugs.pardus.org.tr adresini ziyaret
edin. Çeviri dosyasında (POT) olabilecek hatayı proje bakıcısına bildirmek büyük
kolaylık sağlar.
Yukarıdaki adımları uyguladıysanız, Pardus camiasının katkı gönderebilen ve hata
bildirebilen, tartışmalarımızı takip eden bir üyesi haline geldiniz.
Kendinizi tanıtmak
Adresini yukarıda verdiğimiz Pardus-translators e-posta listesine üye olduktan
sonra, kendinizi kısaca tanıtan bir ileti gönderin. Lütfen Transifex kullanıcı adınızı
ve dilinizi eklemeyi unutmayın.
Zor adımları başardık. Bundan sonra, istediğiniz bir dile Pardus’u çevirmek
için hazırız. Katılmak istediğiniz dil sayfasında “Join This Team” (Takıma Katıl)
düğmesine tıklayarak bunu yapabilirsiniz. Eğer Transifex hesap sayfasında gerekli
bilgileri doldurulmuş ve yukarıdaki adımlar yapılmışsa, dil koordinatörünün de
üyelik isteğini onaylaması sonucunda siz de çevirmek için hazır olacaksınız.

Dilinizin sayfasına girin ve bir sürüm seçin. Otomatik olarak sürüm sayfasına
yönlendirileceksiniz. Sayfayı aşağı kaydırdığınızda o sürüm için mevcut projelerin
tablosunu bulabilirsiniz.
Projeye ait po
dosyasını indirmek
için yukarıdaki
resimde işaretlenerek
gösterilmiş düğmeyi
kullanın.
Dosyanın çevirisine
başlamadan önce,
çevirmenlerin
hiçbirinin seçtiğiniz
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dosya üzerinden çalışmadığından emin olun. Transifex bir çevirmen dosya
üzerinde çalışmakta olduğunu gösteren bir simgeyle çakışan bu olayları
kolaylaştırır.

Mevcut olmayan çeviri dosyasını ekleme
Dil için bir çeviri dosyası yoksa, aşağıdaki adımları yapın:

Hiç kimse gösterilen dosya üzerinde çalışmıyorsa, güvenli bir şekilde dosya
çevirebilir. İlk adım olarak kilit düğmesine tıklayarak dosyayı kilitlemektir. Bu
şekilde, dosya üzerinde çalıştığını görebilirsin.
İş akışını öğrendiğimize göre çeviriye başlayabiliriz. PO dosyasını Lokalize ya da
benzeri bir PO editörünü kullanarak dilinize çevirebilirsiniz.
Çevirinizi göndermeden önce bütünlüğünü kontrol etmeyi unutmayınız.
msgfmt -c --statistics pl.po
Projeyi gönderme
Çevirinizi tamamladıktan
sonra sıra geldi bu
çevriyi geliştiricilere
iletip kullanılabilir hale
girmesinde.
Çeviri işini bittiğinizde,
daha önce kullandığınız
arayüzü kullanarak dosyayı
geliştiricilere gönderin.
Dosyayı yüklemek için,
yükleme düğmesini kullanın ve “Gözat” düğmesine basarak bilgisayarınızın
içindeki dosyayı seçin.
“Gönder” düğmesine tıklayarak seçtğiniz çeviri dosyasını gönderme işlemini
sonlandırabilirsiniz.
Dosyayı gönderdikten sonra “Dosya başarıyla gönderildi” mesajı görüntülenir. Bir
hata ya da başarı dışında başka bir mesaj alırsanız, pardus-translators listesine
e-posta gönderin. Listedeki çevirmenler ve geliştiriciler, sizlere yardım etmek için
hazırlar, bundan emin olabilirsiniz.

POT dosyasını indirin ve kendi dilinizin po dosyası olarak kopyalayın. Çeviriyi
bitirdiğinizde düğmeye tıklayın.
Yukarıdaki resimde işaretli alana, yeni dosya adını, çevirdiğiniz dili dosya adına
ekleyerek yazın. Resmi inceleyin:
Çeviri güncellemelerinin farkında olmak
Transifex birçok etkinlik bildirimlerini destekler. Bunlardan biri PO
güncellemeleridir. Eğer bir proje geliştiricisi güncel çeviri dosyalarını izlemek
istiyorsa, “İzle” düğmesine tıklamamız gerekmektedir.
İsterseniz her dildeki po dosya güncellemeleri izleyebilirsiniz, isterseniz sadece
çeviri yaptığınız dilin. Tamamen size kalmış.
İzlemenin faydalı olacağı bir bildirim de projedeki etkinliklerdir. Yeni bir çevirmen
gelmesi ya da yeni proje eklenmesi gibi proje güncellemelerin bildirimlerini almak
istiyorsanız, ilgili projenin sayfasındaki “İzle” düğmesine tıklayın.
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Pardus Ekibiyle Birlikte Çalışmak
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Pardus ekibiyle beraber ortaya bir şeyler
çıkartmak istiyorsanız, önce bu yazıya
göz atmanız iyi olacak.

pardus’a katk› vermek
Ne zaman üniversiteli bir grupla Özgür Yazılım
üzerine sohbet etsem, grubun Pardus’la bir projeyi
hayata geçirmek konusunda çok istekli olduğunu
ama nereden başlayacaklarını bilemediklerini
görüyorum. Bir grubun Pardus ekibiyle birlikte
çalışması bir kişinin geliştirici olmasından çok farklı
bir süreç olduğundan bu konuda bir şeyler yazmanın
iyi olacağını düşünüyorum.
Elbette başka işleri olduğu gibi bu işi de farklı
yollarla başarmanın yolları vardır ama aşağıdaki
maddeler bir yıldan uzun bir süredir Pardus ekibiyle
birlikte çalışmış birinin bu çalışmalarından çıkardığı
dersler olarak okunmalıdır. Pardus ekibiyle birlikte bir
proje kotarmak için:
1. İyi bir fikriniz olmalı. Projeniz hem topluluğun
işine yarayacak hem de projede çalışanların çok şey
öğrenebilecekleri bir fikre dayanmalı. Bu fikri hata
takip sistemi’nden alabileceğiniz gibi beyin’den de
alabilirsiniz. Forumlar, e-posta listeleri gerçekleştirilse
ne güzel olur denen fikirlerle dolu. Kimsenin aklına
gelmemiş harika bir fikriniz varsa daha güzel.
Ekibinizle birlikte yapabileceğinize gözünüzün
kestiğinden bir adım yukarısını (muhtemelen ne
yapabileceğinizi siz de bilmediğinizden çok küçük
bir hedef seçmeyin diye böyle diyorum) hedefleyerek
alın birini. Ekibin büyüklüğü, Linux tecrübesi ve ayırabileceğiniz zaman elbette
yapacağınız seçimde belirleyici olmalıdır. “Biz çalışmak istiyoruz, siz bir iş verin”
demek iyi bir başlangıç olmayacaktır.
2. Projenizle orantılı insan kaynağınız olmalı. Pardus için yeni bir çekirdek
yazmaya kalkışacaksanız bunu yapabileceğinize başkalarını (en başta
kendinizi) inandırabilmek için bir miktar tecrübeniz bulunması gerekecektir.
Bu kısım gözünüzü korkutmasın daha önce kimsenin duyduğu bir iş yapmamış
olan bir ekibin yapabileceği çok fazla iş var. Birikimleriniz elbette yapılacak
işi kolaylaştıracaktır ama sizin bu işe kalkışmanızın nedenlerinden biri çok şey

öğrenmek olacağına göre bir şeyleri bilmiyor olmanızın problem olacağını
düşünmeyin. Zaten kimse her şeyi bilmiyor. Çok şey bilmekten daha önemlisinin,
yeni şeyleri öğrenmek konusunda disiplinli bir şekilde çalışabilmek olduğunu
hızlıca göreceksiniz.
3. Fikir iyi anlatılmalı. Neyi, neden yapmak istediğinizi Pardus ekibine
yazmadan önce kullanıcıların fikrini almak iyi olabilir. Fikrinizi en baştan herkese
söylemekten çekinmeyin; kimse sizden önce onu gerçekleştirip sizi geride
bırakmaz, hem öyle olsa bile yenisini bulmak zor olmaz. Pardus ekibi dışarıdan
gruplarla çalışmak konusunda çok istekli, sizi de sıcak karşılayacaklar.
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4. Yapılacak katkının Pardus’a dahil edilmesi hedeflenmeli.
Üzerinde çok çalışacağınız, çok şey öğreneceğiniz
projenizin sonuçta Pardus kullanıcıları tarafından
kullanılmasını isteyeceksiniz. Bunu gerçekleştirmenin yolu
yaptıklarınızın Pardus tarafından dağıtılmasıdır. Aksi
halde güncellemelerin, yeni dağıtımlara taşımaların sizin
tarafınızdan takip edilmesi gerekecektir. Bunun da zor bir iş
olacağı açıktır herhalde. Kullanıcılar için de Pardus’un kendi
ürünü her zaman üçüncü parti bir ürünlere tercih edilecektir.
Biz yapalım isteyen kullansın diye düşünmeyin, madem iyi
bir şey yapacaksınız onu hepimiz kullanalım.
5. Geliştiriciler mutlaka sürece dâhil edilmeli. Yukarıda
bahsedildiği gibi projeniz bittiğinde Pardus ekibi tarafından
sürdürülmesini istiyorsanız, Pardus geliştiricilerinin de sürece
dâhil olmasını sağlamalısınız. Ne kadar iyi bir iş çıkarsanız
da geliştirme aşamasında hiç içinde olmadıkları bir projeyi
sürdürmek Pardus ekibi için kolay olmayacaktır. Siz birlikte
iş yapmak istediğinizi söylediğinizde en az bir geliştirici
sizin çalışmalarınızı izleyecektir. Bundan memnun olmalı ve geliştiricileri her
fırsatta işin içine katmaya çalışmalısınız. Sonuçta birlikte yapacaklarınızı sonra
kimin sürdüreceğini unutmamalısınız.
6. Projede çalışacakların Pardus geliştiricisi olmayı hedeflenmeli. Pardus
teknolojileri hakkında bu kadar uzun süre çalışan kişilerin dağıtımın
sorumluluklarını da paylaşmaları doğal bir süreç olarak hedeflenmeli.
Yapacağınız iş Pardus’un iş yapış biçimlerine, kurallarına, alışkanlıklarına uygun
olarak sürdürüleceği için bu gerçekleştirilmesi zor bir hedef olamayacaktır.
7. Takvime uymaya çalışılmalı. Pardus topluluğunun yapacağınız işle ilgili ilk
sorusu “Ne zaman?” olacaktır. Bunun için önünüzü görebileceğiniz bir aşamaya
geldiğinizde bir takvim hazırlamalı ve buna uymaya çalışmalısınız. Bu hem sizin
için bir disiplin sağlayacak hem de camiaya güven verecektir.
8. Belgelendirmeye önem vermeli. Belgelendirme hep bahsedilen ama her
seferinde de önemsenmeyen bir konudur. Neler yaptığınızı düzenli olarak
belgelendirmeniz, işin sürdürülmesi için çok önemlidir. İşin sonunda yazarım
derseniz o gün geldiğinde yazacak bir şey bulamayacak ve şaşacaksınız ;).

9. Kod okumaya hazırlıklı olunmalı. Özgür yazılım projelerinin en büyük
eksikliği belgelendirme, özellikle geliştiriciye yönelik olanı. Bu nedenle plan
yaparken üzerinde çalışacağınız konuda çokça kod okuyup iş yapmak zorunda
kalabileceğinizi hesaba katmalısınız.
10. Sabırlı olmalı. Bilgi eksikliğinizin olduğu bir konuda (bu işi öğrenmek için
yapıyorsunuz sonuçta) tecrübeli bir ekiple birlikte iş yaparken zaman zaman
zorluklarla karşılaşmak, ekibin temposuna yetişememek normal durumlardır.
Sabırlı olmalı ve çalışmaya devam etmelisiniz.
11. Belgelendirmeye önem verilmeli. Belgelendirme kaç kere tekrar edilse yine
abartılmış sayılmayacak kadar önemli bir konudur.
12. Sabırlı olunmalı. Sizin Pardus ile ilgili tek işiniz üzerinde çalışacağınız
projeniz olabilir ama Pardus ekibinin başka işleri de olduğundan her zaman
beklediğiniz kadar hızlı yanıt alamayacaksınız. Bazen cevap almak için
e-postadan başka yöntemler de kullanmanız gerekecek. Bu zamanlarda
umutsuzluğa kapılmamalı, çalışmaya devam etmelisiniz. Sonuçta önemli olan
ortaya çıkacak iş olacaktır.
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KBackup
C’t Magazin

Bilgisayarda sürekli yedek alan kişilerdenseniz,
tam size göre bir program emirlerinize amade.
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Siz de benim gibi, bilgisayarınızın sürekli yedeğini alma konusunda titiz bir
kullanıcıysanız, bu yazımız sizler için. Pardus depolarında bulunan basit, işlevsel
bir yedekleme yazılımı olan KBackup uygulamasıyla tanıştırmak isterim.

olarak, “her bir bölüm 100
MB’ı geçmesin” diyerek
yedek dosyalarınızı 100
MB’lık bölümler halinde
oluşturabilir ya da sıkıştırma
seçeneğini aktif hale
getirebilirsiniz.
Bu ayarlar profiller üstünden
yapılmaktadır. Bunun için
Dosya > Profile Settings
yolunu takip ediyoruz.
Maximum Archive:
“Size” başlığının altında
bulunan açılan menüye
tıkladığımız zaman yedek
dosyalarımızı parçalar
halinde almak istiyorsak, bu parçaların boyutlarını
belirliyoruz.
Number of backups to keep: Bu alan öntanımlı olarak unlimited olarak
gelmektedir. “Peki, bu ayar ne işe yarıyor?” derseniz, seçmiş olduğunuz dizinde
saklanacak yedek dosyası sayısını ayarlıyorsunuz.

Kbackup aslında fazla ayarı bulunmayan bir uygulama. Sol tarafta bulunan
menüden yedeklemek istediğimiz dosyaları ve dizinleri seçiyoruz. Daha sonra
sağ tarafta bulunan “Target” başlığının altında bulunan “Folder” yazan alanı
kullanarak yedek dosyamızın hangi dizinde oluşacağına karar veriyoruz.
Yedek dosyamızın yerini belirtikten sonra tek yapmamız gereken “Start Backup”
düğmesine basarak işlemi başlatmamız olacaktır.

Eğer sayı belirlediğiniz sayıyı geçerse, en eski tarihli yedek dosyası silinecektir. Bu
sebeple bu ayarı unlimited olarak bırakmak daha doğru bir seçenek olacaktır.

Yedek alma işleminin sonunda size bir yukarıdaki resimde olan uyarı penceresi
gelecektir. Yedek alma işleminin başarıyla bittiğini bildirir ve yedek dosyasının
nereye kaydedildiğini belirtir.

Bununla beraber Settings > Dock in System Tray seçeneğini aktif hale getirirseniz,
KBackup sistem çekmecesine yerleşecektir.

Yedek dosyalarınız, TAR dosya biçimde ve sıkıştırılmadan kaydedilir. Bununla
beraber, isterseniz yedek dosyalarını bölümlere ayırarak alabilirsiniz. Örnek

Compress Files: Bu seçeneği seçmemiz halinde, yedek dosyalarımız
sıkıştırılarak kaydedilecektir. Bu sebeple yedek alma süremiz göreceli olarak
uzayacaktır.

Artık kapat düğmesine tıkladığımızda, kapanmak yerine sistem çekmesine
düşecek. Sistem çekmecesinde bulunan simgeye sağ tıklayarak, yedek alma
işlemini kontrol edebileceğiniz bir menüye de erişebilirsiniz.
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wxCam

Web kameranızı görüntü kaydetmek için
kullanıyorsanız, bu yazıyı kaçırmayın!
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Günümüzde bilgisayarların olmazsa olmaz bir ihtiyacı olan web kameraları epey
yaygınlaşmış durumda. Kimi zaman basit bir görüntü almak, kimi zaman küçük
bir kayıt yapmak için bilgisayarlarımızdaki web kameralarını kullanma ihtiyacı
duyuyoruz. İşte bu gibi durumlarda kullanılmak üzere Pardus depolarında bulunan
kahramanlarımızdan biri wxCam programıdır.
wcCam ufak, kullanımı basit, sistemi
yormayan bir yazılım. Bu yazılım
sayesinde web kameranızla bir çok şey
yapabilirsiniz.
Yüklemek için Paket Yöneticisi’nden
wxcam diye aratmanız ya da konsola
“sudo pisi it wxCam“ komutunu vermeniz
yeterlidir. Kendisi Uygulamalar > Çoklu
Ortam altına yerleşecektir.
Kameranızı programı açmadan önceden
takmanızda fayda var. Aksi takdirde
sistemde kamera bulunamadı diye hata
verebilir.
Şimdi her şeyin tamam olduğunu ve
kullanıma hazır olduğunu düşünerek,
uygulamamızı açalım.

Genel Sekmesi:
Bu alanda web
kameranızı, web
kameranızın
sürücüsünü ve
çerçeve biçimini
değiştirirsiniz.
Eğer seçiminiz
kameranız tarafından
desteklenmiyorsa,
program sizi
uyaracaktır.
Dosyalar:
Bilgisayarınıza bağlı
web kameranızla
çekeceğiniz fotoğraf
ve video dosyalarının
sisteminizde hangi
dizin altına kayıt edilmesini istiyorsanız, bu kısımdan ayarlıyorsunuz.
Video: Web kameranızla yapacağınız video kayıtlarının sıkıştırarak mı
yoksa olduğu gibi mi kaydedeceğinizi
belirliyorsunuz.
Program, Xvid video desteğiyle beraber
geliyor. Benim tavsiyem, yaptığınız kayıtı
bilgisayarınıza sıkıştırmadan kaydetmeniz
yönünde olacaktır.

Ekranda iki adet simge görüyorsunuz,
bunlar fotoğraf makinesi simgesi, web
kameranızı kullanarak resim çekmenizi
sağlar, kırmızı noktaysa web kameranız
ile kayıt yapmanıza olanak sağlar.

wxCam kendi içinde 11 adet çarpıcı
efekte beraber geliyor. Kullanırken çok
eğleneceğinizi düşünüyorum. söz konusu
efektlere ana menüden “Efektler“ başlığı
altından ulaşabilirsiniz.

Ayarlar > Özellikler yolunu takip ederek,
uygulamanın ayarlar bölüme erişiyoruz.
Göreceğiniz üzere fazla bir ayarı
bulunmuyor.

wxCam ile eğlenceli sohbetler!
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DVD filmlerinizi
kopyalamanın pratik yolu!
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Pardus kullanıcıları, zaman zaman ellerinde bulunan DVD filmleri nasıl
yedekleyeceklerini ya da nasıl başka bir biçime dönüştüreceklerini soruyor. İşte bu
sorulara verilebilecek en güzel yanıt, K9Copy isimli yazılımdır.

Zengin kayıt seçenekleri
İkinci ekranda alacağımız yedek türünü ve nereye kayıt edileceğini soruyor.
DVD’nizi aşağıdaki tiplerde yedekleyebilirsiniz:

Pardus depolarında bulunan bu kullanışlı dvd yedekleme yazılımını kurmak için
Paket Yöneticisi’ne k9copy yazarak aratabilir ya da konsola “sudo pisi it k9copy“
komutunu vererek yükleyebilirsiniz.

to ISO: ISO görüntüsü olacak şekilde.
to Disk: Başka bir DVD ortamına kaydederek.
to Folder: DVD içindeki dosyaları direk diskinize çıkarma usulüyle.
Rip and Encode DVD: Bu seçenekte, DVD filminizi DivX, MKV gibi biçimlere
dönüştürebilirsiniz.
Rip DVD without Encoding: DVD’nizi, sıkıştırma metodları kullanmadan mpeg
biçimde kaydeder
Extract audio: DVD’niz içinden ses dosyalarını çıkarmaya yarar.

Programımız, Uygulamalar > Çoklu Ortam altında kendine yer alıyor. Menü
yolunu takip ettiğiniz takdirde karşınıza iki adet K9Copy simgesi çıkar.
Bunlardan biri sihirbaz diğeriyse daha tecrübeli kullanıcılar için olan normal
ekran kısayollarıdır. Biz bu yazımızda daha çok sihirbaz üzerinde duracağız.
Unutmayın, sihirbaza ana ekrandan da geçiş yapabilirsiniz. Örnek uygulamamız
için benim DVD arşivimden orijinal “X-Men: The Last Stand” isimli filmi
kullanıyorum.

Biz DVD’mizi ISO biçiminde yedekleme seçeneğiyle devam edeceğiz. “To iso”
seçeneğini seçip “Sonraki” düğmesine tıklıyoruz.
“Select the titles you want to copy”: Bu bölümde, DVD’nin içinde bulunan
görüntülerin hangilerini yedeklemek istediğimize karar veriyoruz. Unutmayın,
eğer yedekleme tipini MKV ya da DivX şeklinde düşünüyorsanız, tek bir başlık
seçmenizde fayda var.
“Select the streams
you want to keep”:
Bu başlık altında,
DVD’mizin içindeki
ses dosyalarından
hangilerini
saklayacağımıza karar
veriyoruz.

DVD’mizi DVD sürücümüze takıyoruz ve Uygulamalar > Çoklu Ortam > k9copy
sihirbazı yoluyla K9Copy kısayola tıklıyoruz. Bu sayede otomatik olarak sihirbaz
açılacak ve kullanıma hazır olacak.
İlk ekranda bize DVD filmimizin kaynağının neresi olduğunu soruyor. İster DVD
filminiz sürücüsünde, ister bir dizinde, isterseniz de ISO görüntüsü olarak kayıtlı
olsun, k9copy için sorun olmayacak. Bizim DVD filmimiz sürücüsünde takılı olduğu
için DVD Drive seçeneğini seçip “Sonraki” düğmesine tıklıyoruz.

Bildiğiniz gibi DVD’ler
birçok dil desteğiyle
beraber gelir. Biz de
yedek alırken hangi dil
dosyalarının kalmasını
istiyorsak burada
seçiyoruz. Seçimimizi yapıp, “Sonraki” düğmesine tıklıyoruz. “Set DVD playback
options“, DVD filmi oynatıcıya taktığımız vakit, karşımıza bir film oynatma menüsü
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gelir. Burada altyazı, ses seçenekleri gibi tercihleri yapabiliriz. Bu başlık altında
bu menüyü saklamak isteyip istemediğimizi soruyor.
Copy original menus: DVD menüsünü olduğu gibi yedeklemek
Don’t copy menues: Menü kısmını iptal ederek devam et.
İstediğiniz kısmı seçtikten sonra “Sonraki” düğmesine tıklayarak devam ediyoruz.
Sihirbazımızın en son adımı burasıdır. Bu kısımda yedekleyeceğimiz başlıklar için
görüntü kalite ayarını yapabiliriz.
Unutmayın, elinizdeki DVD’den daha kaliteli görüntü alma şansınız yoktur, en iyi
ihtimalle “bire bir kalitede” görüntü alabilirsiniz. Kalite oranı azaldıkça yedek
dosyamızın boyutu da ona göre küçülür. Bu bölümde bulunan öntanımlı ayarları
bu konularda yeterli bilginiz yoksa dokunmadan “Bitir” düğmesine tıklayarak
tamamlıyoruz.Yukarıda gördüğünüz ekran, bitir düğmesine tıkladıktan sonra
ortaya çıkar ve DVD’nizin yedekleme durumunu size gösterir.

DVD: DVD’den DVD’ye yedeklemeyle ilgili ayarlar alanı.
Encoders: DVD’den Divx biçimine dönüştürmeyle ilgili ayarların bulunduğu kısmı.
MPEG – 4: MPEG-4 biçimiyle ilgili ayarların yapıldığı kısım.
Ön izleme: Başlık önizlemeleri için kullanılacak oynatıcı ayarları.
Paths: Yedekleme işlemimiz sonunda ortaya çıkacak dosyamızın hangi dizine
saklanacağını belirleyen ayarlar kısmı.
Aygıtlar: DVD aygıtlarımızı tanıttığımız alan.
DVD yedekleme, biçim değiştirme gibi işlemler, bilgisayarların gücüyle doğrudan
bağlantılıdır. Kimi bilgisayarlarda bu süreler saatlerce sürebilirken, bazı
bilgisayarlarda bu süre 30 dakikaya kadar inebilmektedir. Kendi bilgisayarınızın
sistem özelliklerine göre bu süre değişebilir.

Programımız neye benziyor?
Peki, sihirbaz değil de, “K9Copy programının ana ekranı nasıl? Ayarları nereden
yapılıyor?” derseniz, aşağıdaki ekran görüntüsü K9Copy uygulamasının ana
ekranına aittir. Bu ekran üzerinden sihirbaz ile yaptıklarımızın tamamını ve daha
fazlasını yapabilmenize rağmen,
eğer yeterince tecrübeli bir kullanıcı
değilseniz, yedekleme işleminizin
kalitesini düşürecek birtakım
değişiklikleri farkında olmadan
yapma şansınız yüksektir. Bu
sebeple, deneyimli bir kullanıcı
değilseniz mümkün olduğunca
sihirbazı kullanmanızı sizlere
tavsiye ederim..
Ayarlar bölümü hakkında belli başlı
bazı bilgileri de sizlere vermekte
fayda olduğunu düşünüyorum.
K9Copy uygulamasını yapılandır
düğmesini kullanarak, ayarlar
penceresine ulaşıyoruz.

36

paket tan›t›m›
Fahri DÖNMEZ
fahridon@gmail.com

Chromium
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Google’ın özgür yazılım
camiasıyla birlikte geliştirdiği
Chromium, İnternet’te sörf
yapmanın en hızlı ve keyifli yolu!
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Chromium, Google’ın sanal alemde bomba etkisi yaratmış ürünlerden sadece
biridir. Google bu ürünüyle Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera ve Safari
arasında süregelen tarayıcı savaşlarına çok güçlü bir giriş yaptı. Bu rekabet elbette
biz kullanıcılar için büyük bir fırsat. Chromium Browser hızı, sadeliği ve güvenliği
ile üne kavuştu. Özgür yazılım camiasının desteğini arkasına alan Google,
Elbirliğiytle Chromium’u hazırlarken varolan web tarayıcılarını inceleyip, en iyi
özelikleri bu üründe toplamış diyebiliriz.
Chromium, özgür ve Webkit temelli bir İnternet tarayıcı. Tarayıcının Windows
platformu için çıkarılan sürümü Chrome olarak adlandırılıyor. İkisi arasında
sadece isim ve logo farkı yoktur. Tüm yenilikler Chromium da geliştirilip denemeler
yapıldıktan sonra Chrome’a aktarılmaktadır. Chrome’un bazı bileşenleri kapalı
kodludur. Chromium ise bir anlamda Chrome sürümünün geliştirme sürümüdür ve
tamamen özgürdür!
Chromium’un arayüzüne bakıldığında, sadelik arayan
kullanıcılar için hazırlanmış bir tarayıcı izlenimi veriyor.
Geliştiriciler, arayüzü tasarlarken kullanıcılarda
uyandırmak istedikleri hissin “hafif ve hızlı” olduğunu
söylüyor. Tasarımın ötesinde, karşımızdaki gerçekten
“hafif ve hızlı” bir tarayıcı.

Bu “hafiflik” kesinlikle diğer tarayıcılardan özelik olarak eksik olduğu anlamına
gelmiyor. Chromium sekmeli gezinti, şifre yöneticisi, dâhili arama, dahili indirme
yöneticisi, güvenlik ve gizlilik, özel veri temizliği, çerez denetimcisi, eklenti desteği,
tema desteği, favori senkronizasyonu ve hızlı arama özelikleri gibi özelliklerin
tamamına ve hatta daha fazlasına sahip.
Eğlenceli bir teste var mısınız?
Chromium’da yeni bir sekme açtığınızda girdiğiniz adreslerin istatistiğine göre
en çok giriş yaptığınız adreslerin ekran görüntüleriyle birlikte önünüze “En Çok
Ziyaret Edilenler” diye bir liste çıkartıyor. Bu listenin altında “Yeni Kapatılan”
diye ikinci bir liste daha var. Özelikle yanlışlıkla kapattığınız ve adresini
hatırlamadığınız bir sayfaya tekrar ulaşmak için çok kullanışlı bir liste.
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Zengin uzantı desteği
Chromium’da “eklentiler” Türkçe’ye “uzantı” kelimesiyle çevrilmiş. Chromium
ilk çıktığında en büyük iki rakibiyle kıyaslandığında hepsinden hızlı ve güvenli
olduğu, ancak eklenti eksikliği olduğu dile getiriliyordu. Diğer tarayıcılarda en çok
kullanılan eklentiler hazırlanarak bu eksiklik kısa bir sürede kapatılmış gözüküyor.
Sanatçıların hazırladığı temalar da hazır. Tema ya da uzantı kurduğunuzda
tarayıcıyı yeniden başlatmanız gerekmiyor.
Adres çubuğu çok işlevsel olarak kullanılıyor. Arama kutucuğu ile adres kutucuğu
aynı kutucuk. Adresler için otomatik tamamlama yapıyor. Kutucuğa bir kelime
yazdığınızda tavsiye edilen adresler listelenir. Bu listede tavsiye edilen bir adres
ise başında dünya simgesi ya da favorilerinize ekli ise yıldız simgesi vardır.

Google, Chromium tarayıcısının hafifliğindeki iddiasını tüm kullanıcılara göstermek
için kanıtlar ortaya koymakta. Firefox ve Chromium un bellek kullanımını test
etmek için her iki tarayıcıda eşit sayıda sekme açın. Sekmeler her iki tarayıcıda
da aynı adresleri açsın. Daha sonra boş bir Chromium sekmesine adres çubuğuna
“about:memory” yazarak her iki tarayıcının da bellek kullanımını görmüş
olacaksınız.
Program çökmüyor, sekme kapanıyor
Çoklu sekme desteği artık tüm tarayıcılar için vazgeçilmez bir özelik. Chromium
bu özellikte de farkını ortaya koymuş. Açtığımız sayfadan kaynaklanan bir hata
sebebiyle eğer tarayıcı çökertirse sadece sorun olan sayfanın sekmesi kapanıyor.
Diğer sekmeler çalışmaya devam ediyor. Diğer tarayıcılarda çökme olduğunda
tarayıcınız tamamen kapanıyor.
Gezdiğiniz sitenin kayıtlarının bilgisayarınızda kalmasını istemiyorsanız, yeni
sekmeyi gizli modda açarak kayıt dışı sörf yapabilirsiniz. Özelikle işyerinde iz
bırakmadan sörf yapmak isteyen kullanıcılar için tercih edilecek bir özellik.
Sürekli açık tuttuğunuz bir siteniz varsa buna bir uygulama kısayolu
yaratabilirsiniz. Örneğin Gmail sürekli açık. Bunun yerine Gmail’e uygulama
kısayolu yaratarak sanki e-posta istemcinizi açıyormuş gibi kısayola tıklayarak,
doğrudan posta kutunuza giriş yapabilirsiniz.
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Nasıl Kullanabilirim?
Chromium, ilk çıktığı zamanlardan beri Pardus kullanıcılarının çok
istediği bir paketti. Şimdiye kadar bu paket depolarımıza girmediği için
hep kullanıcılarımızın kodları dışarıdan alıp Pardus’a göre derlemesiyle
kullanabilir hale gelmişti.
Size güzel bir haberimiz var. Çok yakında yayınlanacak olan Pardus 2011
depolarında Chromium mevcut olacak. Paket Yöneticisi ile kolaylıkla indirip,
bilgisayarınıza tek tıkla kurabilirsiniz.
Pardus 2009 kullanıcıları biraz daha beklemek zorundalar. Pardus 2009’da
Chromium, henüz test deposunda, kararlı sürüme alınmadı. Ama tüm riskleri
üzerine alıp kurmak isteyenler kullanıcılarımız, konsolda şu komutu verebilir:
pisi it http://paketler.pardus.org.tr/pardus-2009-test/chromiumbrowser-8.0.552.210-8-4.pisi

Ayrıca listede varsayılan arama motorunuzda araması için başında büyüteç
simgesi olan bir satır daha içerir.
Chromium, Google’ın diğer sunduğu birçok hizmet ile yavaş yavaş bütünleşmekte.
Bu hizmetlerden biri de çeviri. Eğer varsayılan dilinizden farklı bir dilde
siteye girerseniz, Chromium otomatik olarak sitenin çevirisini yapmak isteyip
istemediğinizi soruyor. Böylece uğraşmadan başka dildeki İnternet sayfalarını
kendi dilinizde görüntüleyebiliyorsunuz.
ÜstKrkt(Shift)+Esc kısayolunu kullanarak Görev Yöneticisi’ni açın ve Chromium’un
sistem kaynaklarınızın ne kadarını hangi sekmede kullandığını ayrıntısıyla izleyin.
Gördükleriniz öncelikle sizi çok mutlu edecek. Çünkü gerçekten az miktarda sistem
kaynağı kullanan bir tarayıcıyla karşı karşıyasınız.

40

paket tan›t›m›
Şaban KUŞ
sabankus@yahoo.com

OpenShot
Movie Editor

Linux için video işleme yazılımının olmadığını kim
söylemiş? Olsa olsa, OpenShot ile tanışmamışlardır!
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Jonathan Thomas, Amerika’da yaşayan bir web/yazılım geliştirme uzmanı. 2008
yılında Linux dünyasına giriş yapmış ve video düzenleme yazılımlarının eksikliğini
fazlasıyla hissetmiş olmalı ki, böyle bir projeye tek başına girişmiş. Projenin gelişim
sürecinin anlatıldığı web sitesinde kendini şöyle ifade ediyor:
“Basit bir görevim var; Linux için açık kaynak kodlu bir video işleme yazılımı
yapmak. Benden önce pek çok kişinin başarısızlıkla sonuçlanan bu tür
girişimlerinin olduğunu biliyorum ama bazı sebeplerden ötürü kendimi bunu
yapmaya mecbur hissediyorum. Okumanız için yolculuğumu bu günlükte
belgelendireceğim. Sıkı tutunun ve yolculuktan zevk alın. Bu arada projeyi de
OpenShot video işleme yazılımı olarak adlandırıyorum.”

OpenShot; Linux sistemler için tasarlanmış, açık kaynaklı ve doğrusal olmayan bir
video düzenleme yazılımıdır. Gücünü Python, GTK ve MLT çatısından alır. 2008
yılının ağustos ayında başlayan yolculuğu, geliştiricisi Jonathan Thomas’ın sıkı
çalışmasıyla kısa sürede ilk meyvesini vermiş ve adından bahsettirmeyi başarmış
durumda.
LinuxFormat ve Linux Starter Kit dergileri son sayılarında bu yazılıma yer ayırıp,
okuyucularına OpenShot’ı “Video projelerinizde kullanabileceğiniz en iyi video
düzenleme yazılımı” olarak takdim ediyor. Geldiği noktayı bir cümleyle özetlemek
istersek; “Linux için üretilmiş kararlı, özgür ve kullanıcı dostu bir video düzenleme
yazılımı”.
OpenShot, video düzenleme yazılımlarından alıştığımız tipik bir arayüze sahip.
En altta zaman çizgisi, solda proje/kaynak bölgesi ve sağda video önizleme
ekranı. Zengin içeriğe sahip Geçiş ve Efektler de proje/kaynak bölgesinde sekmeli
menü olarak yer alıyor. Kullanıcı arayüzünün Türkçe olduğunu da söylemeden
geçmeyelim.
Kullanımı kolay arayüz
Resimlerinizden müzikli videolar oluşturabileceğiniz gibi mevcut videolarınızı
da düzenleyebilirsiniz. Dosyalarınızı sürükle bırak şeklinde zaman çizgisine
ekleyebilirsiniz. Benzer şekilde kolayca video üstüne tıklayıp boyut ve görünme
süresini ayarlayabilirsiniz. Yaptığınız değişiklikleri eşzamanlı olarak önizleme
penceresinden seyretmeniz mümkün. Geçiş ve efektleri de zaman çizgisi üstüne
sürükleyip bırakabilirsiniz. Bir başka
deyişle, her şey olabildiğince kolay.
Henüz video yakalama özelliği
bulunmuyor ama ayrı bir yazılımla
yakaladığınız görüntüleri içeri aktarıp
düzenleme yapabilirsiniz.
Bu konuda Pardus deposunda
bulunan Recordmydesktop, Vnc2swf,
gibi yazılımları inceleyebilirsiniz.
OpenShot çalışmalarınıza başlık ve
metin eklemenize de olanak sağlıyor.
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Bunun için mevcut stil ve şablonlardan birini seçmeniz yeterli. Yeni başlık eklemek
için Proje menüsünden “yeni başlık ekle”yi seçtiğinizde açılan pencereden gerekli
seçim ve düzenlemeleri yaparak çalışmanıza ekleyebiliyorsunuz.

OpenShot bu konuda da kullanıcıyı yormuyor hatta işi kullanıcı için çok daha
kolay hale getiriyor.
Bütün düzenlemeleri bitirdiğinizdeyse Dosya > Videoyu Dışarı Aktar ve size uygun
dosya biçimini seçiyorsunuz. OpenShot, Ffmpeg çatısını kullandığı için genel video
dosya biçimlerinin çoğu desteklenmekte.
Openshot’un bazı temel özellikleri şöyle;
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Çok sayıda video, ses ve resim dosya biçimi desteği (FFmpeg)
Masaüstünden sürükle bırak
Çoklu iz
Video geçişleri (gerçek zamanlı ön izleme desteği ile)
Başlık şablonları, yeni başlık oluşturma
Başlık ve katkıcılar yazısı oluşturmada SVG dostu
3D animasyonlu başlıklar
Kayan yazı şeklinde filmdeki katkıcıların sunulması
Rotoskop
Klip kesme, yapıştırma, yeniden boyutlandırma, süsleme
Kliplere dijital zoom
Renk klipleri
Zaman çizgisine sürükle bırak

Video kodlama (FFmpeg
tabanlı )
l HDV ve AVCHD gibi yüksek
çözünürlüklü video ile çalışma
l Anahtar kare animasyonları
l Video kliplerde dijital zoom
l Klip hızını düzenleme (hızlı /
yavaş)
l Standart luma ve maske
geçişleri
l Ses harmanlama ve
düzenleme
l Ken Burns efekti (fotoğrafa
yaklaşma ve üzerinde dolaşma
tekniği ile video oluşturma)
l Digital video efektleri ve
standart video efektleri
l

İncelemeye değer bir yazılım
Özgür dünyada alternatiflerin
olması, herhangi bir yazılıma
mecbur bırakılmadan farklı
programları kullanabilmek
harika.
Video düzenleme konusunda
kullanıcının ihtiyacına göre en alt seviyeden üst düzeye; Avidemux, Kino,
Cinelerra, Pitivi, Lives, Open Movie Editor, Kdenlive gibi pek çok seçenek mevcut.
Yakın zamanda bu uygulamalara bir yenisi daha eklendi; OpenShot. Hızlı bir
şekilde gelişmesi, kullanıcı dostu arayüzü, kolay kullanımı, kararlı olması, önemli
güçlü özellikleri içinde barındırması ve yazıda anlatılan diğer nedenler sayesinde
kısa sürede dikkatlerin üzerine toplanmasını sağladı. Şu an hatırı sayılır bir
kullanıcı topluluğu var.
OpenShot, Pardus depolarında bulunan ve her yönüyle kesinlikle incelemeye
değer bir yazılım. Deneyin, pişman olmazsınız :). Kendi yaptığınız videolarla bol
Pardus’lu günler dilerim.
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Audacity Dersleri - 3
Hepimizin merakla takip ettiği Audacity derslerinin
bir yenisiyle daha karşınızdayız.
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Ses kartımıza bağlı kaynaklar neler olabilir?
l
l

Mikrofon
Hat girişine (Line-in) bağlı bir kasetçalar, pikap ya da bir müzik çalgısı

Farklı teknik özelliklere bağlı ses kartlarına göre, farklı yapılandırmalarla
karşılaşma olanağımız bulunmaktadır. Bilgisayarın ana kartının üzerinde gelen
bir “onboard” ses kartlarının çoğunda standart olarak bir mikrofon girişi ve bir
de hat girişi bulunur. Bu giriş türü de “mini-jack” olarak bilinen yapıdadır. Bu
yapılandırma genellikle “amatör” bir yapılandırmadır. Eğer kaliteli bir ses kaydı
yapılmak isteniyorsa, dâhili seçenekleri de olan, ancak harici olarak USB ya da
FireWire arabirimiyle bilgisayara bağlanan “profesyonel” ses kartlarını edinmek
yerinde bir karar olacaktır.
Hangi ses kartı?
Ses kartlarının çoğunluğu Windows ve/ MAC OSX işletim sistemleri hedef
alınarak yapılandırılmaktadır. Linux ile de uyumlu çalışan çok sayıda ses kartı
mevcut. Hangi ses kartının Linux ile uyumlu olduğunu bulmak için ALSA-PROJECT
web sayfasına bakılabilir.
Minimal ve makul bir bütçeyle kaliteli bir sonuç almak istiyorsanız size
önerebileceğim, Pardus ile kullanabileceğiniz ve Audacity ile kayıt yapabileceğiniz
M-AUDIO AudioPhile 24/96 PCI ses kartı olacaktır. Ancak, aldığım duyumlara
göre bu ürün artık üretilmiyormuş!
Yarı amatör-yarı profesyonel türünde ses kartları edinmek isterseniz, Creative Labs
ailesinden birini seçebilirsiniz.
Mikrofonla ses kaydına başlamak
Dersimizin bu kısmında, harici ses kartımıza bağlı bir mikrofonla konuşma
kaydımıza başlayacağız. Konuşma metnimizi kayıt sırasında okurken yaptığımız
hataları nasıl düzelteceğimizi göreceğiz. “Farklı bir renk” olması amacıyla bu
konuşmayı sevgili kızım İdil ACİM gerçekleştirdi. Kendisine desteği için teşekkür
ediyorum.
İdil’in ilk okuduğu metinde, bir yeri özellikle Türkçe dil bilgisi açısından “hatalı”
söylenecek şekilde oluşturdum. Bu metindeki, hatayı içeren yerin metni “kırmızı”
renkle işaretlenmiştir:

“Merhaba, ben İdil Acim. Bu konuşmayı, Özgürlük İçin E-Dergi’sine babam Server
ACİM’in yazdığı yazının ses örneği olarak kaydedilmektedir.”
Bu cümledeki hatalı yapı şu: “Bu konuşmayı”. Doğrusunun “bu konuşma” olması
gerekiyordu.
Ses kaydımızı arada durup kalmadan yaptık. İlk konuşmada hatalı cümle okundu,
ikinci konuşmadaysa doğru cümle okundu.
Kaydımızı yaptıktan sonra dosyamızı önce kaydetmemiz
gerekiyor. Audacity dosyalarının son eki AUP şeklindedir.
Dosyamızı “File > Save Project” yoluyla kaydediyoruz.
Kaydetmeden önce karşımıza çıkan uyarıda bir
Audacity proje dosyası kaydetmekte olduğumuz
ve bu dosyanın sadece bu yazılımla açılacağı,
eğer bu dosyanın diğer yazılımlar tarafından da
okunmasını istiyorsak, “File > Export” yoluyla
dışarı aktarabileceğimiz konusu hatırlatılıyor.
Şimdi hatalı cümlemiz üzerinde düzeltme
yapmadan önce kayıt sonrası yapılan
önemli bir detayı hatırlatmak gerekiyor.
Kaydettiğimiz sesin yükseklik seviyesi farklı
olabilir.
Bunu “normal” bir seviyeye getirmek için,
kesme-yapıştırma işlemlerini yapmadan
önce kaydımızın tümüne “Normalize /
Normalleştirme” uygulamamız gerekiyor.
Kaydımızda önce bu işlemi uygulamak için,
kaydımızın görüntüsünün üzerine tıklayıp Ctrl+A
kısayoluyla tümünü seçiyoruz ve menümüzden
“Effect > Normalize” seçerek işlemiz uyguluyoruz.
Karşımıza çıkan ekranda hangi desibel seviyesinde
bir normalleştirme yapacağımız soruluyor. Eğer
özel bir seviye ayarı düşünmüyorsak “Tamam”
düğmesine tıklıyoruz ve işlemi tamamlıyoruz.
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Kayıt sonrası işlemler
Ses seviyemizi normal hale getirdiğimize göre, hatalı cümlemizi düzeltme işlemine
geçebiliriz. Üzerinde normalleştirme işlemi dışında hiçbir işlem yapmadığımız
ham kaydı OGG formatındaki “açık ses biçimi” olarak bu linke tıklayarak
dinleyebilirsiniz. Şimdi yapacağımız işlemleri adım adım anlatalım:

Etkiyi uygulayacak olduğumuz kısmı imleçle seçiyoruz. Ardından “Menü > Effect >
Fade in” yolunu izleyerek bu etkiyi uyguluyoruz.

Adım 1: İlk söylenen “Merhaba, ben İdil ACİM” cümlesine hiç dokunmayacağız.
Ancak ardından gelen “Bu konuşmayı...” diye başlayan ilk söylenişin tamamını
atacak ve ikinci kez söylenen “Bu konuşma” kısmına kadar olan yerden alıp,
cümlenin doğru söylenmesini sağlayacağız. Ham kaydımızdaki hatalı olan,
sileceğimiz yeri önce imleçle seçiyoruz.
Adım 2: Klavyemizin “Delete” tuşuna basıyoruz. İşlemin ardından hatalı kısmın
silindiğini görüyoruz.

Adım 4: Bu kez konuşma bitişinin de aniden kesilmesini önlemek için, imleçle
konuşmanın bittiği yeri seçiyor ve “Menü > Effect > Fade out” yolunu izleyerek bu
etkiyi uyguluyoruz. “Fade in” etkisi, ses mikserinde hoparlörlere ya da kulaklıklara
göndereceğimiz ses kaynağının olduğu kanalın potansyometresini yumuşak bir
şekilde artırarak duyulacak seviyeye getirmek; “Fade out” etkisiyse “Fade in”
işleminin tersini uygulamak olarak tanımlanabilir.
Kaydımızın başına “Fade in” etkisi ve sonuna “Fade out” etkisi uygulanmış olan
ses kaydını bu bağlantıya tıklayarak OGG biçiminde dinleyebilirsiniz.

Düzeltilmiş olan bu konuşmanın ses kaydını OGG biçiminde dinlemek için bu
bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Adım 3: Ses kaydımız, aniden başlıyor ve aniden bitiyor. Yumuşak başlangıç
etkisini sağlamak için konuşmanın başlangıcına “Fade in” etkisini uygulayacağız.

Sonuç
Bu dersimizde, konuşma kaydındaki hatalı kısımların nasıl düzeltilebileceğini küçük
bir örnekle anlatmaya çalıştık. Bu verdiğimiz örneğin dışında, yapılan konuşma
kayıtlarında farklı sorunlar ve bunların farklı çözümleri elbet olabilir. Bu sebeple,
sorunun yapısına göre çözümün de farklı olacağını akıldan çıkarmamak gerekiyor.
Yeni derslerde görüşmek üzere.
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Özgürlükİçin Topluluğu

“Biz 300 Spartalıyız

ve eğlenceli olan da bu...”

.
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Göktuğ KORKMAZ
Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?

yöneticilerine bir Jabber ya da e-posta mesafesi uzakta olmanın verdiği huzuru
sayabilirim. Ayrıca KDE delisi olduğum için Pardus beni daha da mutlu ediyor.
Pardus dışında Arch da kullanıyorum.

1993 doğumlu, 11. sınıfa giden ve uzun zamandır özgür yazılımla ilgili sıradan
bir gencim. Genelde çevrem tarafından tuhaf biri olarak tanınırım. Hobilerim
arasından anime izlemek, manga okumak, blog okumak, blog yazısı yazmak,
forumda dolaşmak, müzik dinlemek (ölümüne “Dream Theater” hayranıyım) ve kısa
bir süre önce başladığım bass gitar var.

Ne tür katkı veriyorsunuz? Nasıl ve ne zaman başladınız?

Biraz kafasına buyruk biriyim. Bana istemediğim bir şeyi kolay kolay
yaptıramazsınız. Hayata eğlenceli yönden bakmayı seven biriyimdir ayrıca iki
yıldır Japonca öğrenmekteyim. Okuldan gelen giriş seviyesi bir Almanca da var.

Genelde katkılarım kod değil. Birkaç paket yapmışlığım da var. Python
programlama dilini de bildiğim söylenebilir.

Pardus ile nasıl tanıştınız? Neden Pardus?
Pardus ile değişik Linux dağıtımlarını denediğim bir esnada tanıştım. Pardus
2007 sürümüyle oldu bu tanışma. Ondan öncesinde de Linux kullanıyordum
zaten. Pardus’u tercih etmemdeki sebeplerin başında geliştiricilere ve topluluk

Genelde yazı yazarak ya da fuarlarda görev alarak katkı veriyorum. Forumda da
insanlara yardım ediyorum. Ya da bazen Özgürlükİçin yönetiminin üzerindeki bir
kaç işi isteyerek onları hafifletiyorum (taslak maddeleri belirlemek gibi).

Katkılarınız karşılığında ne alıyorsunuz?
En başta gurur. Bunun dışında tanınmışlık da var. Bizim topluluktan kime Ryuk
deseniz ya da avatarında mavi bir yaratık olan kişi deseniz beni söylerler. Tabi
ufak hediyeler de cabası (T-shirt, bellek, çıkartma, poster...).
Katkıcı adaylarına tavsiyeleriniz neler?
Yeteneğinize göre bir konuda katkı verin. Yazı yazmakta iyiyseniz yazı yazın,
teknik bilginiz varsa sorun yaşayan kullanıcılara yardım edebilir ya da hata
bulabilirsiniz. Ama bu işten zevk alarak yapın.
Topluluğun sizin için anlamı nedir? Topluluğu nasıl
özetleyebilirsiniz?
Topluluğun benim için anlamı kelimelerle ölçülemez gibi alışılmış bir cevap
vermeme niyetindeyim. Topluluk benim için bir Ali Abi, bir Kubilay Abi, bir Gizem
Abla, bir Ülgen, bir Ertan, bir Varol, bir Onur... Daha da önemlisi, seninle ortak
bir nokta paylaşan insanlardır.
Hasan ULUSOY
Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
27 yaşında bir Jeoloğum (bazı yörelerde “coelek” olarak da bilinir), Ankaralıyım.
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Katkıcı adaylarına tavsiyeleriniz neler?
Destek vererek başladım, bugün bir katkıcı ve “topluluk çalışkanı” sayılıyorum.
Yapacağınız en ufak destek bu topluluğu daha da ileri götürecektir. Yeni bir
kullanıcıya Pardus sevgisi aşılayın, bir çeviri yapıp topluluğu haberdar edin ya
da Pardus için hata kaydı yapın ve hatta yapabiliyorsanız yazılımlara katkıda
bulunun. En önemlisi Linux felsefesini iyi anlayın.
Topluluğun sizin için anlamı nedir? Topluluğu nasıl
özetleyebilirsiniz?
Biz büyük bir aileyiz, arada çatlak sesler çıkan, ergen ama büyük bir aileyiz.
Ali E. İMREK
Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?

Pardus ile nasıl tanıştınız? Neden Pardus?
Pardus 2007’nin beta sürümü “Ata” çıktığında bilgisayarıma kurulumunu yaptım
ve o zamandan beri ana sistem olarak kullanıyorum. Farklı Linux dağıtımlarını da
denedim ancak Pardus’un kendine (ve bize) özgü bir dağıtım olması kopmamamı
sağlıyor.
Ne tür katkı veriyorsunuz? Nasıl ve ne zaman başladınız?
Ticket sisteminin yayına girdiğinin ve gönüllüler arandığının haberi
Özgürlükİçin’de ilk olarak yayınlandığı Ağustos 2009 tarihinden beri haber
editörüyüm, daha doğrusu çevirmenlik yapıyorum. Bugüne kadar 20 - 25 kadar
haber çevirisi yaptım.
Katkılarınız karşılığında ne alıyorsunuz?
Çevirisini yaptığım birkaç haber, e-dergi’de de yayınlanmıştı. Haberin e-dergiye
alındığı bilmeden ayın katkıcılarında ismimi gördüğüm zaman çok şaşırmış ve
mutlu olmuştum. Özgürlükİçin’den gelen küçük hediyeler de aldığım oldu :).

Lise yıllarından itibaren yazılım geliştirme ile amatör olarak ilgilenen birisiyim, bu
merakımı akademik seviyeye ya da hayatımı kazanma noktasına taşımadım, her
zaman hobi olarak sürdürdüm, halen bir kamu kurumunda çalışıyorum.
Pardus ile nasıl tanıştınız? Neden Pardus?
Yazılım geliştirme ve bilgisayar konusunda ilgimin azaldığı uzunca bir dönemin
en dip noktası olan 2006 yılının son aylarında bir forum sayfasındaki tartışmadan
Pardus adında bir çalışma olduğunu öğrendim. Sonrası bir çorap söküğü
hikayesidir. Öncelikle ülkemizin ulusal çıkarlarına hizmet eden bir proje olması
benim için Pardus’u her zaman ilk sırada tuttu. Ayrıca yabancı dilim çok iyi
olmadığı için geliştiriciler ve toplulukla ana dilimde iletişim kurabiliyorum ve katkı
verebiliyorum. Türkiye’deki en geniş kullanıcı topluluklarından birisine sahip olması
da önemlidir.
Ne tür katkı veriyorsunuz? Nasıl ve ne zaman başladınız?
Topluluk çalışmalarına bakarsak Özgürlükİçin’de bazı yöneticilik yetkilerine
sahibim, zaman buldukça e-dergiye yazı yazıyorum, bu derginin bir sayısının
editörlüğünü de yapmıştım. Bundan başka PardusWiki’de de yönetici yetkilerim
var ancak daha çok madde yazarı olarak katkı verebildim oraya. Pek çok kişi
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gibi hata bildirimi yaparak katkı vermeye çalışıyorum. Geliştirdiğim ufak tefek
yazılımlarla bazı kullanıcı ihtiyaçlarına çözümler üretmeye çalışıyorum.

Pardus ile nasıl tanıştınız?
Neden Pardus?

Katkılarınız karşılığında ne alıyorsunuz?

Pardus ile 3 yıl önce tanıştım.
Okulumuzda “açık kaynak
sistemleri” dersimiz vardı.
Bu derste bizlere Pardus
anlatılacaktı ve Megep tarafından
düzenlenmiş çeşitli modüller
bulunmaktaydı. Pardus’u sanal
olarak bilgisayarımıza kurmuştuk
ve daima sanal kullanıyorduk.
Aslında içimde pek de kullanmak
gibi bir niyet yoktu. Daha
sonradan hocamız İnternet
üzerinden bir video gösterdi.
Sınıfça hayran kalmıştık. Videoda
compiz fusion paketiyle efektler
vardı. “Pardus üzerinde de mi
oluyor bunlar?” deyince “Evet,
Pardus üzerinde de rahatlıkla
yapabiliyorsunuz” demişti.
Daha sonra Pardus 2008
kurduk. Pardus’u araştırmak ve
hatalarıyla iç içe olmak istedim.
Bu böyle devam etti de.

Linux kültürü herkesin elinden geleni ortaya koymasını ve ortaya çıkan bu güç
ve imkanlardan herkesin sonuna kadar faydalanmasını öngörüyor. Bilgisayarımı
açtıktan sonra Pardus logosunu gördüğüm andan itibaren katkılarımın karşılığını
bireysel olarak almaya başladığımı düşünüyorum. Ayrıca özellikle kamu
hizmetlerinde Pardus’un kullanılması sayesinde küçük katkıların bile toplumsal
fayda ve ulusal çıkarlara hizmet etme olarak çok geniş anlamda bir geri dönüşü
olduğuna inanıyorum. Tüm bunların dışında topluluk süreçlerine katılımın sağladığı
kişisel gelişim ve eğer merakınız varsa Linux konusundaki teknik bilgi birikimi de
unutulmamalı. Bazı topluluk görevlerindeyse vaat edilenler her zaman aynıdır: acı,
ter ve gözyaşı.
Katkıcı adaylarına tavsiyeleriniz neler?
Her zaman yaptıklarınız konuştuklarınızdan daha değerli, nasıl söylediğiniz ne
söylediğinizden daha önemli, yapılan katkının sürekliliği büyüklüğünden daha
makbuldür. Atasözü gibi oldu :).
Topluluğun sizin için anlamı nedir? Topluluğu nasıl
özetleyebilirsiniz?
Gönüllü ya da profesyonel her kesimden bu kadar çok insanın birbirlerini tanımasa
bile bir araya gelerek küçüklü büyüklü katkılarla bir şey ortaya çıkartıp insanlığın
faydalanması için özgürce sunması, bunu yaparken herkesin kendini geliştirmesi
ve toplumsal bilgi birikimine katkı sağlıyor olması gerçekten heyecan verici bir
hikâyedir. Herkes böyle bir heyecan duymayabilir ama benim için topluluk demek
böyle bir heyecanı yaşadığım yer demek.
Recep ŞERİT
Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
17 yaşındayım. Üniversiteye hazırlanıyorum. Bilişimle içli dışlı olan bir kişiliğim
vardır. Sistem ve ağ uzmanlığında ilerlemekteyim.

Ne tür katkı veriyorsunuz? Nasıl ve ne zaman başladınız?
Kullanıcıya yönelirim daima. Yeni, orta ya da profesyonel fark etmeksizin, her
türlü kullanıcıya bir çözüm önerim mutlaka bulunur. Özgürlükİçin platformundaki
kullanıcıların sorunlarıyla ilgilenirim. Bunun yanında Pardus hakkında çeşitli
seminerler vererek, bu ürünü profesyonel derecede anlatırım. Pardus 2008’i
kurduğum andan itibaren Pardus’a katkı vermeye başladım.
Katkılarınız karşılığında ne alıyorsunuz?
Yalnızca bir teşekkür. Bu yeterli.
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Katkıcı adaylarına tavsiyeleriniz neler?
Sabırlı olmalılarını ve “anneye anlaştırmışcasına” kullanıcıyı çözüme ulaştırma
yollarını öneririm.
Topluluğun sizin için anlamı nedir? Topluluğu nasıl
özetleyebilirsiniz?
Topluluk, bir aileye benzer. Her aile ferdinin bir görevi vardır. Eğer topluluktan
yalnızca bir kişi ayrılırsa, ailedeki sorumlulukların tekrar düzenlemesi gerekecektir.
Aynı zamanda ailenin bir damarı kopmuş olacaktır.
Onur ASLAN
Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
Aslen Artvin’liyim ve İstanbul’da yaşamakla beraber lise üçüncü sınıf öğrencisiyim.
Pardus ile nasıl tanıştınız? Neden Pardus?
Sekizinci sınıf öğrencisiyken sınıftaki bir arkadaşımın bana Pardus 2007.2
Caracal caracal CD’sini göstermişti. Bende heveslenerek hemen bilgisayarıma
kurmuştum. Yaşım itibariyle ilk başlarda zorluk çeksem de o günden beridir Pardus
kullanıyorum. “Neden Pardus?” sorusu için alışılmışın dışında bir cevap vermek
gerekirse “Neden Pardus kullanmayayım ki?” sorusu her şeyi açıklayacaktır.
Ne tür katkı veriyorsunuz? Nasıl ve ne zaman başladınız?
Özgürlükİçin forumuna takıldığımdan beri içimdeki Pardus sevgisi daha da fazla
artmıştı. Forumdaki insanlar hiçbir karşılık beklemeden her konuda Pardus’a
destek ve katkı veriyordu. İnsan ister istemez çok etkileniyordu. Bu durumdan
ben de o kadar çok etkilenmiştim ki her gün işim olmasa bile 5-10 dk’lık bir
zaman içerisinde Pardus’u inceliyordum. Sadece incelemeyle yetinemeyeceğimi
anladığımda kollarımı sıvama vaktinin geldiğini anladım ve bir yerlerden az da
olsa çok da olsa katkı vermeye başladım.
İlk olarak duvar kağıtları çizme daha sonralarıysa BootSplash ve KDM temaları
oluşturdum. Bloguma Pardus ile ilgili yazılar, incelemeler yazdım. Özgürlükİçin

içerik güncellemelerine yardım
ettim. Özgürlükİçin Atölye ve
E-dergi için PyQt4 derslerini
yazdım. Beyin bölümüne
aklıma gelen fikirleri belirterek
Özgürlük için, Pardus için az
da olsa elimden geldiğince
her yönden katkı sağlamaya
çalışıyorum.
Katkılarınız karşılığında
ne alıyorsunuz?
Hani insan isteyerek bir
iyilik yapınca tarifi mümkün
olmayan bir sevinç ve mutluluk
duyar ya işte ben de aynı
duyguları yaşadığımdan, her
katkı sağladığımda daha da
çok mutlu oluyorum.
Katkıcı adaylarına
tavsiyeleriniz neler?
Sizler de bu duyguları
yaşamak istiyorsanız sadece
kullanmakla yetinmeyin, katkı
sağlayın. İnanın, sadece
kullanıyor olmaktan daha çok
mutlu olacaksınız! :)
Topluluğun sizin için anlamı nedir? Topluluğu nasıl özetleyebilirsiniz?
Topluluğun anlamı ve önemi benim için çok büyük. Topluluğu özetlemek zordur
fakat vereceğim örnek her şeyi açıklayacaktır. Nasıl ki arılar tüm canlılar için
hayati derecede önem taşıyor, bir proje içinde topluluk bu derecede önemlidir.
Topluluk projenin devamını/yaşamasını ve gelişmesini sağlar. Sizce bu topluluğu
açıklamaz mı?
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Hakan HAMURCU
Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
1969 Kayseri doğumluyum, en son Erciyes Üniversitesi K.M.Y.O. Bilgisayar
programcılığı bölümünü okudum. 1982 yılında aldığım Sinclair ZX Spectrum ile
bilgisayar hayatıma başladım. Daha sonra ZX Spectrum +, +2, Commodere PC1, Amiga 500 ve onlarca OEM PC/Notebook alarak meslek hayatıma devam
ettim. Meslek hayatımın 1989-1999 arasındaki 11 yıllık bölümünde Kayseri’de
özel bir Bilgisayar ve İngilizce kurs merkezinde öğretmenlik yaptım. 1999-2001
arasında askerlik görevi için geldiğim İstanbul’a yerleştim ve halen bu şehirde
yaşamaktayım. 3.000’in üzerinde öğrenci yetiştirdim, son 10 yıldır endüstriyel
uygulamalar geliştirmekle uğraşmaktayım. Windows’tan sıkıldığım yıllarda yeni
arayışlara yöneldim ve IBM OS/2 işletim sistemini uzun yıllar tüm projelerimde
kullandım.
Uzun yıllarımı Windows ve onun üzerinde çalışan programlara ayırdım. Yıldız
Teknik Üniversitesi’ndeki 2. Linux ve Özgür Yazılım Şenliği’yle özgür yazılım
camiasına transfer oldum. Önceleri Debian, Suse, Mandrake/Mandriva gibi
değişik Linux dağıtımlarını denediysem de özellikle Pardus’un ilk sürümünden
itibaren sürekli Pardus kullanmaya başladım.
Ne tür katkı veriyorsunuz? Nasıl ve ne zaman başladınız?

Hâlâ aktif olarak OpenOffice.org Türkiye projesinde görev almakla birlikte Pardus
topluluğunda da görev almaktayım. OpenOffice.org hakkında çeşitli Türkçe
kaynaklar hazırlamakta ve başta OpenOffice.org Türkiye Wiki’si olmak üzere,
Özgürlükİçin E-Dergi gibi farklı ortamlarda yayınlamaktayım. Elektronik imalat
sektöründeki ülkemizin köklü kuruluşlarından birisinde İşletme/Üretim Müdürlüğü
görevini yürütmekteyim.
Pardus ile nasıl tanıştınız? Neden Pardus?
Birçok Linux dağıtımını takip ediyordum zaten. Pardus projesini duyduğumda proje
henüz başlamıştı. Benim de çorbada tuzum bulunsun istedim ve o günden itibaren
sürekli Pardus kullanıp, elimden geldiğince katkı vermeye çalışıyorum.
Neden Pardus sorusuna gelince, ben buna hep “Neden olmasın ki?” diyerek
cevap veriyorum. Sonuçta Pardus’ta bir Linux dağıtımı ve diğer dağıtımlardaki
işlemlerin hepsini Pardus üzerinde de yapabilirsiniz. Üstelik bizlere ait bir dağıtım.

Pardus için ülkemizin birçok üniversitesinde ve diğer eğitim kurumlarında
seminerler düzenledim ve halen de fırsat buldukça katılıyorum. OpenOffice.org/
LibreOffice Türkiye ekibinde aktif olarak görev aldığımdan e-dergimizde yaklaşık 2
yıldır düzenli bir “OpenOffice.org Türkiye Sayfaları” adı altında kullanıcılarımıza
eğitici makaleler hazırlıyorum. Yerel ve ulusal TV kanallarındaki teknoloji
programlarına katılıp Pardus hakkında herkesi bilinçlendirmeye çalışıyorum.
Atölye’de yeni programcı adaylarına destek vermek amacıyla programlama
dilleriyle ilgili makaleler hazırlıyorum. Her CeBIT fuarında standda görev almaya
çalışıyorum.
Katkılarınız karşılığında ne alıyorsunuz?
Yaptığım katkılar karşısında aldığım tek şey “gençlerin gözlerindeki ışıltı ve
heyecan” oluyor. Hayatının 25 yılını bilişime adamış birisi olarak (Bu 25 yılın 11
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yılı öğretmenlik) edindiğim tecrübelerin ve bilgi birikiminin gençlere aktarılması
kadar heyecan verici başka bir şey yok. Ömrüm ve sağlığım yettiği sürece de bu
katkıyı vermeye devam edeceğim.
Katkıcı adaylarına tavsiyeleriniz neler?
Katkı vermekten çekinmesinler, yanlış yaparım diye korkmasınlar ve unutmasınlar
ki kendileri için önemsiz sayılabilecek ufacık bir katkı, belki de başka bir genci bu
dünyaya kazandıracak anahtar görevi görür. Kim bilir?
Topluluğun sizin için anlamı nedir? Topluluğu nasıl
özetleyebilirsiniz?
Topluluk çok seslilik demektir. Ortak hedefe gönül vermiş insanlar demektir. Farklı
düşünen insanların dahi aynı konuda bir araya gelmeleri demektir. Bu sebeple
toplulukların öneminin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Ülkemizdeki en büyük
topluluklardan birisi belki de en büyüğü olan Pardus topluluğu da ilk günden bu
güne harika bir birliktelik gösteriyor ve her geçen gün büyümeye devam ediyor.
Zeynep DİKİCİ
Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji bölümünde birinci sınıf öğrencisiyim. Düzenli
kitap, gazete, ve bilgisayar ve teknoloji dergileri okuyucusuyum. Bunun dışında
diğer Zeyneplerden bir farkım yok.
Pardus ile nasıl tanıştınız? Neden Pardus?
Pardus’la bir köşe yazısıyla tanıştım, sonrasında bilgisayarıma kurdum denedim,
hatta “Çalışan CD”leri kullanarak arkadaşlarıma hava attım. Arkadaşlarım
bilgisayardan bihaber kimseler olduğundan epey keyifli ve kolay oldu :). Pardus
yeni şeyler keşfetmek, kalıpların dışına çıkmak için ideal diyebilirim.
Ne tür katkı veriyorsunuz? Nasıl ve ne zaman başladınız?
CeBIT fuarında Pardus anlattım. Tabii bilgisayarla ilgilenen arkadaşlarımın
başının etini “Pardus, Pardus!” diyerek yemişliğimi hesaba katmazsak. Yıl sanırım

2007 ya da 2008’di. Ben daha
küçücüktüm, Windows’a format
atamazken Pardus’u indirip ISO
kalıbı nedir, nasıl oluşturulur, onu
öğrenmeye çalışıyordum. Hey gidi
günler...
Katkılarınız karşılığında ne
alıyorsunuz?
CeBIT sayesinde şahane iki gün
geçirdim. Gizem, hepimiz için
yanında ilaç taşıdı, tek tek “Yemek
yedin mi?”, “Sen git dinlen hadi
bakayım!” tembihleriyle işimizi
kolaylaştırıp gönlümüzü fethetti.
İnsanları Pardus ile şaşırtmanın
verdiği keyfiyse anlatamam. Seneye
mutlaka gelin, kendiniz görün.
Katkıcı adaylarına
tavsiyeleriniz neler?
Tavsiye haddim değil ama şunu
söyleyebilirim ki çekinmesinler/
çekinmeyin. “Biz bir aileyiz”
cümlesini her yerde duyarsınız,
Pardus çatısı altında toplanmış
koskocaman bir aileyiz!
Topluluğun sizin için anlamı
nedir? Topluluğu nasıl
özetleyebilirsiniz?
Topluluk candır, topluluk kahkahadır, topluluk bir saat için bütün günlük programı
bozmak, bütün gün koşturmaktır. Topluluk farklı şehirlerde bir arada olmaktır.
Topluluk yorgunluktan perişan olup, sabah yine bir araya gelip Pardus’tan
bahsetmektir.
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olduğunu anladım. Bunun üzerine Pardus masaüstümü olabildiğince güzelleştirerek
görüntülerini İnternet’te paylaşmaya başladım. Görüntüleri görüp ilgilenen ve
bana mesaj atanlar oldu. Onları Pardus ile ilgili sitelere yönlendirdim, soruları
varsa elimden geldiğince cevaplandırdım. Bir yandan da çevreme Pardus CD’leri
dağıttım, arkadaşlarımın bilgisayarlarına Pardus kurmalarını sağladım. Tüm bunları
yapmaya halen devam ediyorum. Pardus’la beraber ben de geliştim, tasarım
konusundaki yeteneğimi artırdım ve Pardus için duvar kağıdı, simge, banner vb
görseller yapmaya başladım. Şu sıralarda Pardus için bir simge seti yapmaya
çalışıyorum.

Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
1984 Trabzon doğumluyum ve
Trabzon’da yaşıyorum. Karadeniz
Teknik Üniversitesi, Uluslararası
İlişkiler Bölümü mezunuyum. Meraklı,
zaman zaman geveze, kitap kurdu
bir blog yazarı, sıkı bir Trabzonspor
taraftarı ve Özgürlükİçin Tema bölümü
yöneticilerinden biriyim.

Katkılarınız karşılığında ne alıyorsunuz?

Pardus ile nasıl tanıştınız?
Neden Pardus?
2007 yılında bir gazetenin bilişim
ekindeki bir haberle beraber
tanışma şansım oldu. Bilişim ekinde
Linux’tan, özgür yazılım felsefesinden
ve Pardus’un TÜBİTAK bünyesinde
geliştirildiğinden bahsediyordu.
Okuduklarım beni etkilemişti, ancak
hiç Linux kullanmamıştım ve bu benim
için bambaşka bir gezegene yolculuk
gibiydi. Yani bir çok bilinmezlikle
dolu bir yolculuk. Ancak ekte yer alan
Pardus’un logosunu gördüğüm anda
aklıma “Mutlaka Pardus kullanmalıyım!”
düşüncesi yerleşti. Öncelikle o bizden biriydi. O da Anadoluluydu ve Türkçe’ydi.
Pardus’un diğer dağıtımlardan farklarını zamanla daha iyi anladım ve artık
Pardus’tan vazgeçemeyeceğimi de.
Ne tür katkı veriyorsunuz? Nasıl ve ne zaman başladınız?
Aslında Pardus ile tanıştıktan kısa bir süre sonra gelişimine ve tanıtımına nasıl
katkı sağlayabileceğimi düşünmeye başladım. Bir süre sonra insanlara Pardus’u
tanıtmanın ve onların ilgilerini çekmenin en iyi yollarından birinin görsellik

Katkılarım karşılığında aldığım şey büyük bir mutluluk. İnsanların benim
tasarımlarımı beğenip kullanmaları, Pardus’un tanınmasında ve gelişmesinde küçük
de olsa bir katkımın olması beni çok mutlu ediyor. Dediğim gibi, Pardus geliştikçe
onunla beraber ben de geliştim. Bu bakımdan Pardus’a katkı sağlarken kişisel
gelişimime de çok büyük bir katkı sağlamış oldum. Pek çok değerli kişiyle tanıştım
ve pek çok şey öğrendim.
Katkıcı adaylarına tavsiyeleriniz neler?
Katkı kavramı bence kapsamı çok geniş bir kavram. Bu bakımdan Pardus’a katkı
vermek isteyenler katkılarının önemsiz olacağını asla düşünmesinler. Katkıda
bulunmaları için kod bilmelerine ya da bilgisayardan çok iyi anlamalarına
da gerek yok. Yapacakları bir hata bildirimi, Pardus’u tanıtacakları bir kişi,
Özgürlükİçin sitesinin Beyin kısmında verecekleri bir fikir, ya da Tema kısmında
yayınlayacakları bir içerik Pardus’un gelişimi ve yaygınlaşması için çok önemli ve
faydalı olacaktır. Tavsiyem kendilerine en uygun alanı belirlemeleri ve o alanda
ellerinden gelen katkıyı vermeleridir.
Topluluğun sizin için anlamı nedir? Topluluğu nasıl
özetleyebilirsiniz?
Klasik gelebilir ama topluluk benim için bir aile gibi. Topluluk sayesinde pek çok
kişiyi tanıdım. Pek çok kişiyle fikir alış verişinde bulundum. O kişilerle Özgürlükİçin
e-dergisinin yeni sayısını, ya da yeni Ajans Pardus’un yeni bölümünü birlikte
bekledik, Pardus’un yeni sürümü için birlikte heyecanlandık. Bu bakımdan topluluk
benim için ait olduğum ve asla vazgeçemeyeceğim bir yer.
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Fahri DÖNMEZ
Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
Tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir
firmanın bilgi işlem departmanında
çalışmaktayım. Bilgisayar programcılığı
mezunuyum. Tekirdağ’lıyım. LKD
üyesiyim. Pardus’un hastasıyım.
Pardus ile nasıl tanıştınız?
Neden Pardus?
CentOS dağıtımının hastası bir
arkadaşımın Linux mevzunu bana
anlatmasıyla Suse’ci oldum. Netten
diğer dağıtımları da izliyordum. Birkaç
yerli dağıtım çıkarılmış ama devamı
getirilmemişti. Pardus’u da takip edip
ilk sürümlerinden beri kullanmaktayım.
Ne tür katkı veriyorsunuz? Nasıl
ve ne zaman başladınız?
Test takımı üyesiyim, PardusWiki ve Özgurlukİcin.com’da yazılar yazmaya
çalışıyorum. Daha çok kişiye Pardus’u duyurmaya çalışıyorum.
Katkılarınız karşılığında ne alıyorsunuz?
Tişört, şapka, kalem ve sayısını sayamadığım bir sürü özgürlükçü dost. :)
Katkıcı adaylarına tavsiyeleriniz neler?
Katkının büyüğü küçüğü olmaz. Pardus’a ilgi duyan seven herkes yapabileceğine
inandığı tüm katkıları yapabilir. Yardım istediğinde camiada kendilerine yardım
etmeye hazır birçok katkıcı bulunuyor.
Topluluğun sizin için anlamı nedir? Topluluğu nasıl özetleyebilirsiniz?

Topluluğun kuruluşundan beri olan bir üyesiyim. Büyümesini, yeteneklerini her
geçen gün artırmasını izlemek gerçekten de gurur verici. Her insan başarıyı sever
ve içinde olmak ister. Başarılı bir çok hizmeti olan bir topluluk. Üyesi olmaktan
gurur duyduğum çok güzel bir birliktelik.
Mustafa GÖKAY
Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
İstanbul Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı öğrencisiyim. Amatör olarak
fotoğrafçılıkla uğraşıyorum.
Pardus ile nasıl tanıştınız?
Neden Pardus?
Pardus’la bir bilgisayar dergisiyle
tanıştım. Pardus’u tanıtırken virüs
geçirmez diye bir ibare gördüğümde
ilgimi çekmişti. Daha sonraları Bilim
Teknik’in de CD vermesi ve kurulumu
anlatmasıyla Pardus kullanmaya
başladım. Neden Pardus? Öncelikle
kendi ülkemde yapılan ve yürütülen
bir proje ve destek vermek ya da
en azından kullanmak gerektiğini
düşünüyorum. Kullanıcı odaklı ve
sınırsız denetim...
Ne tür katkı veriyorsunuz? Nasıl
ve ne zaman başladınız?
Elimden geldiği kadar forumda soruları
yanıtlamaya ve yardımcı olmaya
çalışıyorum. Bir ara eski çektiğim
fotoğrafları Özgurlukİcin.com’da duvar
kağıdı olarak paylaşmıştım. Şimdilerde
aklıma geldikçe Gimp ile duvar
kağıtları yapmaya çalışıyorum.
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Katkılarınız karşılığında ne alıyorsunuz?
Katkılarımı bir beklenti içerisinde olmadan yaptığım için bir şey beklemiyorum ama
yapılan bir yorum (kötü de olsa) benim için büyük mutluluk.
Katkıcı adaylarına tavsiyeleriniz neler?
Aslında tam olarak bir katkıcı sayılmadığım için bu soruyu boş geçiyorum. Asıl
benim tavsiyelere ihtiyacım var.
Topluluğun sizin için anlamı nedir? Topluluğu nasıl özetleyebilirsiniz?
Topluluğun benim için anlamı ailedir. Topluluk olarak biz kocaman bir aileyiz.
Aynı aile içerisinde olduğu gibi başımız sıkıştığında bize yardım eden birileri var.
Aile reislerinin aylık eve para getirmesi gibi güncelleme sunan geliştiricilerimiz
var. Üstümüze başımıza kıyafet alan annelerimiz gibi bize yeni duvar kağıtları ve
simgeler sunan arkadaşlarımız var. Aslında topluluk değil kocaman bir aileyiz :).
Ayhan YALÇINSOY
Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
32 yaşında bir memurum.

yerelleştirme ve haber çevirisine, 1 yıl kadar önce de PardusWiki’ye destek
vermeye başladım.

Pardus ile nasıl Tanıştınız? Neden Pardus?

Katkılarınız karşılığında ne alıyorsunuz?

2000 yılında bir bilgisayar dergisi Gelecek 1.0 CD’si vermişti. Böylelikle Linux
ile tanıştım ama dergide yazanlardan ibaretti çünkü bilgisayarıma kurmayı
başaramamıştım. Daha sonra ULUDAĞ Projesi’nden haberdar oldum ve beni çok
heyecanlandırdı. Sabırla beklemeye başladım ve sonunda karşıma Pardus 1.0
çıktı. Pardus diyorum çünkü her şeyden önce bize ait ve bizim içimizden... Ayrıca
Pardus’tan önce 6-7 Linux dağıtımını denedim. Deneyimlerim sonunda Pardus
benim için vazgeçilmez oldu.

Katkılarım karşılığında mutluluk alıyorum. Pardus’u kullanan ve kullanacak olan
insanların özgürlüğüne katkı sağlayabilmek benim için en büyük ödül.
Katkıcı adaylarına tavsiyeleriniz neler?
Pardus’a katkı vermekten çekinmeyin. Özgürlüğünüze destek verin.

Ne tür katkı veriyorsunuz? Nasıl ve ne zaman başladınız?

Topluluğun sizin için anlamı nedir? Topluluğu nasıl
özetleyebilirsiniz?

Projeye yerelleştirme, haber çevirisi ve PardusWiki için tanıtım yaparak katkı
vermeye çalışıyorum. Özgürlükiçin’deki çağrılar üzerine 2 yıl kadar önce

Topluluğu ülkeme yazılım özgürlüğünü kazandıracak gönüllüler olarak görüyorum.
Onlar birer kahraman. Bilişim özgürlüğüne giden yol.
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Filiz GÜNEL

Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?

Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?

Özgür yazılım ve web teknolojileri meraklısı
biriyim.

Ticaret meslek lisesinde son sınıfta okuyorum. Bilgisayar mühendisi olmayı
istiyorum. 17 yaşındayım ve pembeyi çok seviyorum :).

Pardus ile nasıl tanıştınız? Neden
Pardus?

Pardus ile nasıl tanıştınız? Neden Pardus?

Pardus ile ilk olarak okulumdaki öğretmenim
sayesinde tanıştım. Açık söyleyeyim özgür yazılım
felsefesini anlamadan önce anlatılırken içerisinde
“Türk” kelimesi geçtiği için merak ettim ve
denedim. Sonraki zamanlarda topluluğun büyük
etkisi oldu diyebilirim.
Ne tür katkı veriyorsunuz? Nasıl ve ne zaman başladınız?
PardusWiki, e-dergi ve forum yoluyla katkı vermeye çalışıyorum şimdilik. İlerleyen
zamanlarda bu liste uzayabilir tabi :). E-dergi yazarlığıyla başladım katkı vermeye.
Katkılarınız karşılığında ne alıyorsunuz?
Bir şey beklemiyorum karşılığında. Gönüllü olarak yapıyorum diğer katkıcılar gibi.
Ama Pardus’un sürpriz hediyeleri beni fazlası ile mutlu etmiyor değil :).
Katkıcı adaylarına tavsiyeleriniz neler?
Çekinmesinler korkulacak bir şey yok. Uzun süre kullandıktan sonra cesaret
etmiştim katkı vermeye ama daha önce neden başlamadım diye kendime sordum.
“Bilmiyorum” diye düşünmemeliler. Katkı verirken de bilmediğimiz konularda bilgi
sahibi olabiliyoruz.
Topluluğun sizin için anlamı nedir? Topluluğu nasıl özetleyebilirsiniz?
Önceki sorularda da dediğim gibi Pardus kullanma sebeplerimden birisidir,
topluluk. Bu işin mutfağında olmayı seviyorum :).

Pardus’la okulda “Açık kaynak kodlu işletim sistemleri” dersinde tanıştım.
Sonrasında Pardus’un tamamen Türk yapımı olmasaydı beni cezbeden. Geçen yıl
ders nedeniyle bir de KDE ile tanışınca tadından yenmedi.
Ne tür katkı veriyorsunuz? Nasıl ve ne zaman başladınız?
Aslında ilk katkım bir güncellemeyle
başladı. Fakat ben ilk katkım olarak
“Beyin” temalı 27. E-derginin editörlüğünü
yapmayı kabul ediyorum.
Katkılarınız karşılığında ne
alıyorsunuz?
Katkılarımı karşılık beklemeden
yapıyorum. Öğrendiklerim ve genelde
eğlenceli geçen katkılarım kalıyor yanıma.
Katkıcı adaylarına tavsiyeleriniz
neler?
“Beyin” bedava!
Topluluğun sizin için anlamı nedir?
Topluluğu nasıl özetleyebilirsiniz?
Topluluk, bir nevi S.O.S. çağrılarına
koşuyor. Her türlü desteği bulabileceğimi
düşünüyorum.
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Katkılarınız karşılığında ne
alıyorsunuz?

Ozan AYDIN
Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
1977 İstanbul doğumluyum. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonomi bölümünden
mezunum ve bankacıyım. 10 yıldır sektördeyim ve özel bir bankanın Krediler Satış
Yönetimi bölümünde çalışıyorum. Evliyim ve inşallah 5 ay sonra da çocukluyum.
Pardus ile nasıl tanıştınız? Neden Pardus?
Pardus’u 2007 yılında bir bilgisayar dergisinde gördüm. Çok eskiden yine
bir bilgisayar dergisiyle birlikte verilen Knoppix dışında da herhangi bir Linux
dağıtımını ne duygum ne kullandım. Biraz araştırınca Pardus’un TÜBİTAK
tarafından ortaya çıkartılmış bir Linux dağıtımı olduğunu öğrendim ve 2007.2
Caracal Caracal’ı bilgisayarıma kurdum. İlk tecrübemde Pardus bana görünüm
olarak çok farklı geldi, ilgimi çekti. İçinde bizden bir şeyler olduğunu bilmem
de onu bırakamamamdaki en önemi etkendir. Sadece kullandığınızda
yaşayabileceğiniz tecrübeyi sözlerle anlatabilmem mümkün değil.

Keyif... Zaten istediğim de bu. Bir
dostumun, bilgisayarında benim
sayemde Pardus’u kullandığını
bilmek, forumlarda yazdığım üç beş
söz karşılığında aldığım geri dönüş,
insanların benim çevirilerimi, yazılarımı
okumalarından duyduğum haz en
büyük kazancım. Gerçi Pardus’larıyla
ilk gecelerini geçiren arkadaşlarımdan
ertesi gün duyduğum esnek anlamlı,
yaratıcı, pek neşeli geri bildirimler de
alıyorum. Buna rağmen pes etmiyorum.
O da gayretlerimin bir diğer geri
dönüşü oluyor bana: Eğlence...
Katkıcı adaylarına tavsiyeleriniz
neler?

Ne tür katkı veriyorsunuz? Nasıl ve ne zaman başladınız?
Katkıda en etkili olduğum branş, yayma ve tanıtma. Çevremde Pardus
kullanmayan dostumun kalmaması için elime geçirebildiğim her bilgisayara
mutlaka Pardus’u kuruyorum. Teknik desteklerini veriyorum. Bu arada bana Jabber
dışında ulaşan kimsenin benden tek söz dahi alamayacağını belirtmek isterim.
Hazır Pardus’a katkı yaparken Jabber protokolünün yaygınlaşmasına da yardımcı
olmaya çalışıyorum. Kod yazamıyorum. Programlama bilgim yok. Ama göze
görünen şeyler yaratmayı seviyorum. Pardus’la ve genel anlamda Linux’la ilgili
e-dergi projelerine makale yazarak destek veriyorum. En zevk aldığım çalışmam,
Pardus ile ilgili e-dergilerden birinin iki sayısının tasarımını yapmaktı.

Katkıcı adayları, ne yaparlarsa daha
fazla eğleneceklerine karar versinler.
Çünkü yapılan işten keyif almak,
o işin sürdürülebilirliğinin temel
şartıdır. İlk başta her işe atlamamak
iyi bir tercih olabilir. Planlı olsunlar.
Maymun iştahlılık, girişilen her işin
yarım kalmasına sebep olur. Bir
işe başladıklarında (örneğin bir
çeviri) mutlaka tamamlasınlar. Kod
yazamayan ama İngilizce’si kuvvetli
pek çok kullanıcımız var. Eğer çeviri
konusunda biz gönüllüler yeterince hızlı
ve verimli olabilirsek, geliştiricilerimizin
üzerinden büyük bir yükü almış oluruz.
Onlar da bizim için daha güzel şeyler
yaratabilirler. Katkıcı adaylarımız,

Şu günlerdeyse çeviri çalışmaları konusuna eğildim. Zira bu Pardus için çok
önemli. Çeviri yapmayı 2 hafta önce öğrendim. Forumda bir kullanıcının “Bunun
Türkçe’si yok mu?” sorusu üzerine, Özgürlükİçin’de tanıtımını yaptığım DeVeDe
isimli yazılımın çevirisini yaptım ve geliştiricisine gönderdim. Büyük ihtimalle
yeni sürümü depomuza Türkçe olarak girecektir. Şimdilik küçük paketlerle devam
ediyorum. Şu anda pek beceremesem de aslında en çok paketleme konusunda
katkıda bulunmayı arzu ediyorum.
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sabırlı ve çelik gibi sinirlere sahip olsunlar. Çünkü, beyan ettikleri her fikir
beğenilmeyecek, ortaya koydukları her çeviri hatasız olmayacak, üretmeye
çalıştıkları paketlerin çoğu çalışmayacak ve söyledikleri her söz hoşa gitmeyecek.
Topluluğun sizin için anlamı nedir? Topluluğu nasıl özetleyebilirsiniz?
Sözlük anlamda topluluk, bir araya getirilmiş teklerden oluşmuş bir çoğulluktur.
Olması gerekense tam tersidir. Gerçek bir topluluk, çoğulluğun sergilediği teklik
görüntüsüdür. Bir bardağı, sayıları ne kadar çok olursa olsun parmaklarınızla
kavrayamazsınız. Elinizle kavrarsınız. Yani parmaklarınızın hepsi, farklı işleri, aynı
amaç için, eşgüdümlü olarak yaptığında... Bu düşünceyle bakıldığında Pardus
topluluğu gerçekten büyük bir topluluk mudur? Büyüklükten ne anladığınıza bağlı.
Benim düşüncem, Xerxes komutasındaki Pers ordusu olmadığımız yönünde. Biz
300 Sparta’lıyız ve işin keyifli kısmı da bu bence.
Mustafa CEYLAN
Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
Özgürlükİçin forumunda “belgarad” takma isimli kullanıcıyım. Web tabanlı
uygulama geliştiriyorum.
Pardus ile nasıl tanıştınız? Neden Pardus?
Açıkçası tam olarak hatırlayamıyorum. Sanırım ilk olarak bir dergide denk
gelmiştim Pardus 1.0 sürümü ile. İlk tanışma bu şekilde olmuştu. Benim için işletim
sistemi, bilgisayarımın en sorunsuz şekilde çalışmasını sağlayan bir çatıdır. Pardus
en az özenle en fazla verimi alabildiğim tek işletim sistemi desem yeridir. Ben
bilgisayarımda işletim sistemi ile vakit kaybetmeyi pek sevmem. İşletim sistemi
ihtiyaç duyduğum uygulamaları en düzgün ve en hızlı şekilde çalıştırabilmelidir.
Pardus bu konuda kendisini fazlasıyla kanıtlamıştır. Bu sebeple neden Pardus
dediğiniz zaman cevabım; kolay, kararlı ve hızlı olması.
Ne tür katkı veriyorsunuz? Nasıl ve ne zaman başladınız?
Özgürlükİçin platformuna, nasıl belgeleri, paket tanıtımları ya da bu tür yazıların
güncellemelerini yapıyorum. Özel bir durum ya da etkinlik olmadı katkı yapmaya
karar vermemi sağlayan. Sadece bir gün katkı yapmak istedim ve başladım.

Katkılarınız karşılığında ne alıyorsunuz?
Birkaç gün önce yaptıklarım için bir hediye gönderileceğine dair e-posta aldım
ancak gelecek olan nedir bilgim yok. İşin aslı benim için en büyük karşılık Pardus
sürecine katkıda bulunmanın verdiği büyük haz. Gönderilen hediye, sadece bunu
hatırlatacak olan bir eşya.
Katkıcı adaylarına tavsiyeleriniz neler?
Eski bir söz vardır, “denize düşen bir damlanın, denize faydası vardır” diye. Sakın
yaptığınız katkıyı önemsiz ya da küçük olarak düşünmeyin. Her bir katkı, topluluk
ve Pardus için bir faydadır. Bu bilgi denizi her katkıcının atacağı damlalar ile bilgi
okyanusu olacak.
Topluluğun sizin için anlamı nedir? Topluluğu nasıl özetleyebilirsiniz?
Linux topluluklarını oluşturan insanlar benim gözümde, belli konularda diğer
insanlardan farklıdırlar. Bencillikten sıyrılmış, bilginin parası olana değilde
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tüm insanlığa ait olduğuna inanan, paylaşmanın çoğaltıcı özelliğini keşfetmiş
insanlardan oluşmuş özel topluluklardır. Pardus topluluğu ise yaşayan bir
organizmadır benim için, Pardus ile beraber büyüyen gelişen bir canlıdır, her
birimizin bir hücresi olduğu.

Elimden geldiğince her alanda katkı sağlamaya çalışıyorum. Haber yazarak,
e-dergi için yazı hazırlayarak vs... Bunun dışında Özgürlükİçin’de bulunan Tema
bölümünde ve Pardus Wiki’de yöneticilik görevi yapmaktayım.
Katkılarınızın karşılığında ne alıyorsunuz?

Ertan GÜVEN

Aslında bu işi yaparken karşı taraftan bir şey beklemeden yapıyorum. Bir işin
ucundan tutmak, topluluk tarafından tanınmak insana gurur veriyor. Bu yetiyor ve
artıyor da :). Bunun dışında tişört, çıkartma, rozet gibi ufak hediyeler de var :).

Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
1995 doğumlu, 10. sınıf Elektrik &
Elektronik bölümü öğrencisi, Kocaeli /
Darıca’da doğan ve ikamet eden, özgür
yazılım kullanıcısıyım. Hobi olarak;
gezmek, hakkında bilgimin olmadığı
şeyler hakkında bilgi edinmek, müzik
dinlemek, blog yazmak, bilgisayarda
takılmak diyebiliriz.

Katkıcı adaylarına tavsiyeleriniz neler?
Öncelikle yetenekli olduğunuz alanı belirlemelisiniz. Sonrasında bu alan üzerinde
ki işleyişi takip ederek; neyin nasıl yapıldığını, işlerin nasıl işlediğini izlemelisiniz.
Daha sonra katkı sağlamayı istediğiniz alanda ufak işleri üstlenerek kendinizi
kanıtlayabilirsiniz. Zaten sonrasında her şey kendiliğinden gelecektir ;).
Topluluğun sizin için anlamı nedir? Topluluğu nasıl özetleyebilirsiniz?

Pardus ile nasıl tanıştınız? Neden
Pardus?
Pardus ile dayım Rasim AKAR sayesinde
tanıştım. Kendisi zamanında Pardus
paketçisi olarak Pardus ekibinde yer
almaktaydı. İlk olarak beni Pardus üzerinde Beryl efektleri etkilemişti :). Panelin
ateş efektiyle açılıp kapanması, masaüstünün 3 boyutlu olarak hareket etmesi vs...
Bunun üzerine kendisinden benim bilgisayarıma da Pardus kurmasını istediğimde,
“Sen yapamazsın, 2 gün sonra bıkarsın” gibi tepkiler almıştım :). Bir süre sonra
bilgisayarımı bozarak dayımdan yapmasını istediğimde “Pardus kurarım ama,
bıktım dersen döverim.” gibisinden tepki almış ve bıkmam diyerek kurmasını
istemiştim :). O zamandan beri Pardus kullanmaktayım. “Neden Pardus?” sorusuna
gelecek olursak. Pardus, kullandığım ilk dağıtım olması ayrıca özgür yazılım
dünyasıyla tanışmama yardımcı olması bakımından yeri ayrıdır ve özeldir. Ulusal
bir işletim sistemi olması da bir neden olabilir. Geliştiricilerle kullanıcılar arasında
bir köprü olması, kullanıcıların geliştiricilere kolayca ulaşabilmesi. Özgürlükİçin
gibi harika bir topluluğunun bulunması da cabası...
Ne tür katkı veriyorsunuz? Nasıl ve ne zaman başladınız?

Topluluk, aynı şey için çabalayan insan topluluğudur. Benim için topluluk,
kelimelerle ifade edilemez. Hani derler ya... Anlatılmaz, tadılır. Topluluğu
yuvarlanan bir kartopu olarak da düşünebiliriz. Sürekli büyüyor ve güçleniyor.
Hamit Giray NART
Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
1979 İstanbul doğumluyum. Şu an Bursa’da yaşıyor ve burada demir boru
ticaretiyle uğraşıyorum. İlkokuldayken bilgisayarla tanışmıştım. Bir C64’üm vardı.
Çevremde “bilgisayarcı çocuk” olarak tanınmak hoşuma gitmiyor da değildi. Ama
elbette oyun oynamak içindi bilgisayar :). Sonra, doğrudan bir 486 ile PC’ye
geçtim. Hiç Amiga’m olmadı. Hâlâ içimde yaradır. Uzun zaman uğraşmama
rağmen, bilgisayarı hiçbir zaman meslek olarak görmedim.
Pardus ile nasıl tanıştınız? Neden Pardus?
İlk kullanımım, Pardus 2007 sürümüyle oldu. Daha önce, hüsranla sonuçlanan
denemelerim olmuştu. Çevremde bilen yoktu, İnternet ise şimdiki gibi dağları
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denizleri aşmış değildi. Çevirmeli modemle güç bela bağlanılır, o da ikide
bir kopardı. Tek başıma, hiçbir fikrim olmadan, doğrudan konsol kurulumuyla
baş başa kalmıştım. Kuramadım tabii. Merakın yanına da biraz korku eklendi.
Sonra Vista ve MS teknik destek sağ olsun, beni çileden çıkardıkları zaman bir
daha denemeye karar verdim. Pardus karşıma çıktı. Kurdum ve ilk cebelleştiğim
zamanlardan bu yana, GNU/Linux’un geldiği mesafeyi gördüm. Bir daha da
Windows’a dönmedim. Pardus, kolay kurulumu ve ayarlamaları korkumu yok etti.
Başka dağıtımlar da denedim ve GNU/Linux bilgi ve tecrübem arttıkça, farklı
dağıtımlar deneme şansım oldu. İlk göz ağrım Pardus’u terk etmedim.

Topluluk, özgür yazılımın üzerinde yükseldiği omuzlardır. Projeye gönlünü koymuş
kişilerden oluşur. Topluluk ne kadar güçlü olursa, projeler de o kadar güçlü
gelişir. Ne yazık ki, Türkiye’de pek gelişmiş bir kavram değil. Pardus topluluğu
olarak, bir avuç kişiyiz. Diğer özgür yazılım toplulukları da, ne yazık ki, aynı
şekildeler. Belli birkaç kişi lokomotif vazifesi görüyor. Yerelleştirme ekipleriyse,
elin parmak sayısını geçmiyor. Başta kendim olmak üzere, herkesin suçu olduğunu
düşünüyorum. Sosyal platformlarda daha aktif bulunabilirim. Topluluk olmayı,
henüz başarabilmiş değiliz ne yazık ki.
Server ACİM

Ne tür katkı veriyorsunuz? Nasıl ve ne zaman başladınız?

Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?

Haber çevirisi, uygulama ve oyun inceleme, diğer kullanıcılara forumlar ve e-posta
listesinde destek vermeye çalışıyorum. Bunun dışında, iş ve ev çevremde Pardus’u
tanıtmaya ve özendirmeye çabalıyorum. Çevremde, Pardus CD temin ve kurulum
desteği gönüllüsüyüm. Pardus dışında, GNU/Linux topluluğunun başka proje ve
çalışmalarına da gücüm yettiğince, destek olmaya çabalıyorum. Şu anda da,
“Battle For Wesnoth” oyunu için bir seferberlik yazmak için uğraşıyorum. :) Bir
şeyler yapmaya karar vereli sanırım iki seneye yakın olmuştur. Beni buna motive
eden şeyse, gönülden sunulmuş bir şeye, aynı şekilde karşılık vermek zorunda
olduğumu hissetmem oldu.

Ben, 1961 İstanbul doğumlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,
Kompozisyon (Bestecilik) ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı mezunu; Yüksek
Lisans ve Sanatta Yeterlik (Doktora düzeyinde) eğitimini de aynı üniversite ve
Ana Sanat Dalı’ndan almış ve 1978 - 1998 yıllarının tamamını bu Üniversite’den
eğitim alarak geçirmiş bir “Çağdaş Çoksesli Türk Müziği” besteciyim. Eserlerim,
yurt içinde ve yurt dışında seslendirilmekte olup, Evin İLSAYOĞLU’nun “71 Türk
Bestecisi” kitabındaki listede; Ahmet SAY’ın Müzik Ansiklopedisi’nin en son
baskısındaki listeye bakarak ya da bağımsız web sayfamdaki özgeçmişimi PDF
biçiminde indirerek, hakkındaki daha fazla “sanatsal” bilgiye ulaşabilirsiniz.

Katkılarınız karşılığında ne alıyorsunuz?

Pardus ile nasıl tanıştınız? Neden Pardus?

Haz ve zevk elbette. Linus Torvalds’ın bir sözü var: “Hoşlanmıyorsan, neden
yapıyorsun ki?”
Katkıcı adaylarına tavsiyeleriniz neler?
Teknik bilgisi benden fazla birçok kişi tanıyorum. Topluluk içinde yaptığımız
çalışmalardan bahsettiğim zaman, “Para talep etsene” şeklinde tepki veriyorlar.
Halbuki boş zaman ve bilgi açısından benden daha iyi konumlardalar. İsteseler,
benden daha fazla katkı verebilecek durumdalar. Öncelikle özgür yazılım
anlayışını kavrayıp, işe gönlünüzü vermeniz gerekiyor. Bunu yapan biri, zaten
topluluk içinde katkı verebileceği ve eğlenebileceği bir yön tayin edecektir. “Vaktim
yok” ya da “bilgim yok”, sadece insanın kendisinden kaynaklanan bahanelerdir.
Topluluğun sizin için anlamı nedir? Topluluğu nasıl özetleyebilirsiniz?
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Pardus’un ilk çalışan CD’sinin özgürce indirilmeye başlandığı zaman sanırım yıl
olarak 2005’ti. 2002 yılından başlayarak sırasıyla RedHat Linux, Debian Linux ve
Ubuntu Linux ve son olarak Kubuntu Linux kullanmaya başladım. Görkem ÇETİN’in
yazdığı Linux İşletim Sistemi kitabım başvuru kaynaklarımdan biriydi. Pardus’tan
bir önce Kubuntu kullanmaya başlamış ve KDE masaüstüyle tanışmıştım. Bu yüzden
Pardus’un KDE masaüstüne adapte olmam daha kolay oldu. Kubuntu’daki KDE ile
Pardus’taki KDE’yi karşılaştırma olanağı buldum ve Pardus’taki KDE masaüstünü
daha beğendim.
Pardus’un, TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde yeşeren bir proje olarak ortaya çıktığı
gerçeği, benim için birinci referans noktasıdır. Eski bir TÜBİTAK Bilim ve Teknik
dergisi okuyucusu olarak, bu kurumun Türkiye’nin “bilimsel ve teknolojik” gelişimde
ne denli önemli bir kurum olduğunu bilincindeyim. Pardus’un misyon ve vizyon
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metinlerindeki ifadeleri okuduktan sonra, bu ürünü kullanmak ve desteklemek
konusundaki isteğim ve kararlılığım daha da arttı. Ülkemizin yüz akı bir ürünü
olması, ürünün hedeflerine giden yolda gelişimini kararlılıkla sürdürüyor olması
gibi unsurlar beni Pardus bağlayan temel nedenler arasından geliyor.
Ne tür katkı veriyorsunuz? Nasıl ve ne zaman başladınız?
Pardus’un ilk kurulan CD’sinin çıkması (Pardus 1.0) ile birlikte bilgisayarlarımda
Pardus kullanmaya başladım. LilyPond, LilyKDE, Frescobaldi, Rosegarden,
Hydrogen, Ardour gibi müzik yazılımlarının paket deposuna alınması konusunda
“paket isteğinde” bulunarak katkı
vermeye başladım. Bir yandan
da KDE Çeviri Grubuna katılarak
KDE paketlerinin Türkçe çevirilerine
başladım. 2005 yılında Linux
Kullanıcıları Derneği üyesi olmuştum ve
2006 yılında LKD Şenliği’nde sunum
yapmak üzere ODTÜ’ye gittiğimde
Pardus’un ilk çekirdek geliştirici
ekibiyle tanıştım. Ekiple bir söyleşi
yapmak ve “Pardus Podcast” sayfası
oluşturarak bu söyleşiyi yayınlamak
fikri kafamda oluşmuştu. Bu yüzden
ses kayıt cihazımı yanıma alarak
Ankara’ya gittim.
Pardus’un gelişim sürecinde
karşılaştığım hataları “Pardus
Hata Takip Sistemi”ne bildirdim.
Özgürlükİçin web portalına paket
tanıtım yazıları yazmaya başladım.
Bir yandan da önerdiğim paketlerin
Pardus paket deposuna girmesiyle
birlikte PardusWiki sayfasında
bu paketlerin maddelerinin
hazırlanmasına katkı vermeye
başladım. Özgürlükİçin e-dergisinin
ilk çıktığı günlerden başlayarak

e-dergide çeşitli yazılar yazmaya başladım ve bu yazılarıma devam ediyorum. Bir
süre sonra yine Özgürlük İçin web sayfasındaki haber çevirilerine destek vermeye
başladım. Şu an Doçent olarak görev yapmakta olduğum İnönü Üniversitesi’nin
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı’nda “Açık
Kaynak Kodlu Müzik Yazılımları ve İşletim Sistemleri” dersi vermeye başladım. En
son önerdiğim ve Türkçe çevirilerini de sürdürmeye devam ettiğim “GNU Solfege”
paketi de, Necdet YÜCEL’in desteğiyle Pardus paket deposuna girdi.
Katkılarınız karşılığında ne alıyorsunuz?
Maddi olarak herhangi bir ücret almıyorum. Çünkü bu katkıları gönüllü olarak
yapıyorum. Özgürlükİçin web portalına verdiğim katkılardan dolayı ve dolayısıyla
Pardus’un gelişimine verdiğim katkılardan dolayı TÜBİTAK UEKAE müdüründen
bir “Teşekkür Belgesi” aldım. Bunun yanı sıra çeşitli t-shirt, kalem, minik tanıtım
kitapçığı gibi promosyon ürünleri gibi jestlerle Özgürlükİçin web portalı her zaman
inceliğini sergiliyor. Bunlar da bana yetiyor. Dediğim gibi gönüllü olarak, yani
isteyerek, aşkla, sevgiyle bunu yapıyorum.
Katkıcı adaylarına tavsiyeleriniz neler?
Katkıcı adaylarının önce “katkıcı” kavramını beyinlerinde iyi özümsemeleri
gerektiğine inanıyorum. Kendilerinin nasıl katkı verebileceklerini iyi tartmaları
gerekebilir. Katkı verme süreçleri “sabır” ister. Örneğin bir çeviri işine bulaşmışsa,
çeviri belgeleri okumaları gerekecektir bir süre. Katkınızı sizden alan karşı
tarafın istekleri, eleştirileri karşısında “bu istek ve eleştirileri öz öğrenme (self
education) olgusuna dönüştürmeyi” becerebilmeleri gerekir. Bir örnek vermek
gerekirse, “PardusWiki Kullanım Belgesi”nin hazırlarken topluluktaki dostlardan
gelen tüm talepleri, önerileri, yeni fikirleri “pozitif olgular” olarak değerlendirerek
çalışmalarıma devam ettim ve ortaya benim de içime sinen bir belge çıktı.
Topluluğun sizin için anlamı nedir? Topluluğu nasıl özetleyebilirsiniz?
Ben “öğrenirken gelişmeye, öğretirken öğrenmeye” çok inanan bir insanım.
Topluluğun “iyi niyetli” insanlardan oluştuğunu düşünüyorum. Çünkü, herkesi ortak
bir hedefi var. Ancak, zaman zaman kendilerini ve düşüncelerini ifade ederken
acele edebiliyorlar. Bunlar da ufak tefek tatsızlıkların doğmasına sebep olabiliyor.
Ben “topluluğun” ortak bir sevgide “Pardus sevgisinde” buluştuğuna inanıyor ve
topluluğu böyle görüyorum.
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son sayfa

Pardus Kullanıcıları İçin Yararlı Adresler

Pardus’u bilgisayarınıza nasıl kurabilirsiniz?

Bir hata buldum, bunu nereye raporlamalıyım?

Pardus topluluğu neler yapıyor?

Pardus ile ilgili teknik bilgiler için nereye bakmalısınız?

Dergimizin tüm sayılarını nereden bulabilirim?

Şehrimde Pardus CD Gönüllüsü var mı?

Ajans Pardus’u dinleyelim!

Bana Pardus 2009 Kurulum CD’si gönderir misiniz?

Nerede bu Pardus kullanıcıları?

Pardus kullanıcıları www.linux.com’da ne yapıyor?

Pardus geliştiricileri neleri tartışıyor?

Windows’tan Pardus’a nasıl geçebilirim?

Pardus kullanıcıları neleri tartışıyor?

Pardus kullanıcılarının gezegeninde neler oluyor?

OpenOffice.org Türkiye

Pardus ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular
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