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Özgürlükİçin edergi 34. sayısından herkese merhabalar,
Özgürlükİçin üyelerinin ve takipçilerinin bildiği üzere topluluk
portalımız, Nisan ayından beri, bir yenilenme ve değişim süreci
içinde bulunuyor. Özgürlükİçin'in yönetimi ve tüm işlevleri artık
üyelerinin omuzlarında. Ne kadar güzel! Ama bu işin bir de
sorumluluk tarafı var. Bir şeyi yapmak için üyeler karar verecek ve
harekete de üyeler geçecek artık. Yani sevgili Öİ, artık birşeyler
talep edip, tepeye bakmak devri bitti. Bundan sonra portal
sizlerin. Birşey yapılacaksa ya siz yapacaksınız ya da o şey
yapılmayacak. İnisiyatif ve güç sizlerde. Ama onların eşleri olan
sorumluluk ve çaba da öyle. İzleyebileceğiniz iki yol
var: Birincisi, Öİ'nin artık miadını doldurduğunu
düşünerek, gitmek. İkincisi ise harcanan emek ve
paranın boşa gitmemesi için portalı ayakta
tutmaya çalışanların yanında yer almak. Tercih
sizin...
Yenilenmenin ilk adımları geçtiğimiz ay içinde
atıldı. Haberler bölümünde ayrıntılarını
okuyabileceğiniz topluluk bildirisi yayımlandı
ve bir portal logosu seçildi. Son olaraksa, şu
an okuduğunuz edergi yayımlandı. 34.
sayımız bir geçiş dönemi sayısı oldu. Ve bu
sayı, hazırlıktan yayımına, Özgürlükİçin
üyelerinin
gönüllü
çalışmaları
ile
önünüze geldi. Değişklik sadece bu kadar
değil. Edergi artık, tamamen özgür
yazılımlar
kullanılarak
hazırlandı.
Adobe'un yerini Scribus aldı. Bu sayı,
Öİ edergisinin, herşeyi ile özgür olan
ilk sayısıdır. :)

Gelelim bu sayımızın içeriğine. Anıl ÖZBEK, bu sayımızın
sayfalarını, birisi Pisi paketleme işini kolaylaştırmayı amaçlayan
bir proje olan PisiDo'yu; öbürü ise oyun geliştiricileri için
kullanışlı bir araç ve bir çeşit depo olan HappyKitty'yi anlatan iki
yazı ile süsledi. Şaban KUŞ, bir slayt gösterisi hazırlama
uygulaması olan SMILE'ın paketini açıp, içindekileri bizlerle
paylaştı. Onur ASLAN, PyQT4 atölyesinde çalışıyordu bu ay da.
Biz de çalışmalarını kaptığımız gibi dergiye koyduk. Yavuz
ÜNVER'in Smokin' Guns oyun tanıtım yazısı ile, vahşi batının toz
ve barut kaplı sokaklarında bulduk kendimizi. Bu ayki
röportajımızda ise Pardus GNU/Linux dağıtımı geliştiricilerinden
Fatih ARSLAN sorularımızı yanıtladı. Pardus üzerinde tez
çalışmasını tamalayan Zeki BİLDİRİCİ, tez yapımında
yaşadıklarını, anı yazısı tadı ile bizlerle paylaştı.
Özgürlükİçin portal yöneticilerinden Sezai YENİAY
ve Zeki BİLDİRİCİ, portalın geçiş süreci ve hedefleri
ile ilgili düşüncelerini bizlerle paylaştılar. Murat
KALEKAPTANI, bu ay da çizgileri ile yüzlerimize
tebessüm
ekliyor.
Bu ay dergimiz bir hayli gecikti, farkındayım.
Ancak Öİ portalında bazı şeyler hâlâ rayına
oturtulmaya çalışılıyor. Elbette edergimiz de
bu süreçten nasibini alıyor. Ancak yine de,
geç ve güç de olsa, birşeyler ortaya
koyabilmek güzel. Söz verememekle birlikte,
önümüzdeki sayımızda bir sürpriz ile
karşılaşabilirsiniz. :)
Hepinize keyifli okumalar ve güzel günler
diliyorum.
Sonraki
sayıya
kadar
sağlıcakla kalın...

Lumaxart (ccbysa 2.0)
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Pardus 2011.1 Duyuruldu!

OpenClipArt

Haberler

Pardus geliştiricilerinden Gök
çen Eraslan'ın PardusDuyuru
eposta listesine düşen mesajı
ile duyurulan Pardus 2011.1
sürümü,
önceki
ara
sürümlerdeki geleneği devam
ettirerek, soyu tükenmekte
olan türlere atfen Dama Dama
sürüm ismi ile karşımıza
çıkıyor.

etmenizi, kaliteli DVD'ler kullanmanızı ve kalıpları 4x hızında
yazmanız tavsiye edilir.
Bazı temel bileşenlerin sürümleri aşağıda listelenmiştir:

KDE Masaüstü ortamı 4.6.5
Linux çekirdeği 2.6.37.6
LibreOffice Ofis araçları 3.4.1.3
Mozilla Firefox Web Tarayıcı 5.0
Xorg 1.9.5
Gimp 2.6.11
Python 2.7.1
GCC 4.5.3
Pardus 2011 serisinin ilk ara Glibc 2.12
sürümü olan Dama Dama,
Pardus 2011 sürümü üzerinde Bu güncellemelere ek olarak,
birçok yeni özellik ve hata * Birçok hata düzeltmesi yapıldı.
düzeltmesi yapılarak sunulmakta. Detayları, Gökçen Er * 64bit Skype ve Wine paketi kararlı depolarda yerini aldı.
aslan'ın
yaptığı
resmi
duyuruda
bulabilirsiniz: * YALI'ya Sistem Kurtarma menüsü yeniden eklendi.
* 20092011 için yükseltme arayüzü çalışmalarında son
aşamaya gelindi, testlerin tamamlanmasının ardından paket,
Merhaba,
2009 depolarında yerini alacak.
Pardus 2011.1 Dama Dama sürümü kalıplarına:
* QuickFormat uygulaması, çıkarılabilir USB bellekleri daha
kolay biçimlendirmek için hazırlandı ve görüntülerde yerini aldı.
(Kurulan DVD)
* YALI'da otomatik bölümlendirme ekranında LVM kullanmamak
http://ftp.pardus.org.tr/pub/ISO/Kurulan/2011.1/
isteyen kullanıcılar için yali=nolvm çekirdek parametresi
ftp://ftp.pardus.org.tr/pub/ISO/Kurulan/2011.1/
kullanılabilir.
(Çalışan DVD)
Karşılaştığınız hataları ve iyileştirme isteklerinizi hata takip
http://ftp.pardus.org.tr/pub/ISO/Calisan/2011.1/
sistemimizden(0) bildirebilirsiniz.
ftp://ftp.pardus.org.tr/pub/ISO/Calisan/2011.1/
adreslerinden ulaşabilirsiniz.

(0) http://hata.pardus.org.tr

Sorunsuz kurulum ve kullanım için kalıp özetlerini kontrol Pardus 2011.1 Dama Dama sürümü ile gelen önemli yenilikler
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olduğunu belirtmek isteriz. Özellikle WINE ve Skype paketle
rinin 64Bit depolarına alınması 64 Bit sürüm kullanıcılarını
sevindirecek gibi görünüyor. Ayrıca henüz tam olarak hazır
olmayan Pardus 2009  Pardus2011.1 yükseltme aracının
müjdelenmesi de bir tabuyu yıkarak, sıfırdan kurulum
yapmadan Pardus 2009 kullanıcılarının Pardus 2011.1'e
geçmesini sağlayacak.

koleksiyonu olan [kozdincer] hazır. Bu koleksiyonda tüm
masaüstlerinin (Fluxbox, Enlightenment, GNOME2, LXDE, Xfce)
bilinen hataları giderildi ve güncellemeleri yapıldı. Pardus
teknolojileri tüm masaüstlerine entegre edildi. Daha öncekilerde
her masaüstü ortamı için ayrı iso vardı. Artık tüm masaüstü
ortamları (GNOME3 hariç) Yalı’nın koleksiyon özelliği sayesinde
tek bir iso ile kurulabilecek. Bu isoda da diğerlerinde olduğu gibi
32 bit ve 64 bit isolar mevcut. [1] adresinden indirebilirsiniz.

KDE Masaüstü ortamı 4.6.5, Firefox 5 ve LibreOffice 3.4.1.3
gibi güncel yazılımlar ile Pardus 2011.1, çıkış tarihi ile güncel GNOME3 için çalışmalarımız tam gaz devam ediyor. En kısa
sürede sizlere GNOME3'ün bulunduğu ÇOMAK’ ı sunmak için
bir yazılım seçkisini kullanıcılara sunmakta.
çalışıyoruz. GNOME3 ile ilgili haberler için bu blogu ve ÇOMAK
takip
edebilirsiniz.
Sisteminde Pardus 2011 kurulu kullanıcılar, Paket Yöneti listesini
cisi'nden gerekli güncellemeleri yaparak, Pardus 2011.1'e
geçebileceğini hatırlatmak isteriz. Pardus 2011.1'in tüm Pardus Bu masaüstü adını yakın zamanda Pardus ‘ta çalışmaya
başlayan, ÇOMAK projesine çokça katkı vermiş olan Kaan
severlere kolaylıklar getirmesi dileğiyle.
Özdinçer‘ den almaktadır. Tüm ÇOMAK ekibi olarak geçte olsa
kendisine yeni işinde başarılar diliyoruz.
ÇoMaK: Koleksiyon Sürümü (kozdincer)

Yayımlandı
ÇoMaK ekibi, şimdiye kadar yayımlamış
oldukları tüm masaüstlerini barındıran,
koleksiyon sürümü olan “kozdincer”i
yayımladı. Tek bir ISO kalıp dosyasında
toplanan masaüstü yöneticileri, YALI’nın
koleksiyon özelliği sayesinde, tek bir
kalıp dosyasından kurulabiliyorlar. ÇoMaK’ın şu anki hedefinde
ise GNOME 3 var. Yayımlanma duyurusu, 12 Mayıs tarihinde
ÇoMaK eposta listesine, Merve Yüzbaşıoğlu’nun attığı bir e
posta ile gerçekleşti. Haydi haberi, Merve Yüzbaşıoğlu’nun
kelimelerinden okuyalım:

[1] http://comak.comu.edu.tr/kozdincer/
NOT: Eğer sanal makinada 64bit isoda ilk açılış sırasında
problem yaşarsanız;
VirtualBox’da Ayarlar>Sistem>Gelişmiş sekmesinden “Enable
Nested Paging” özelliğini kapatın.

Kaynak: parduslinux.org

Merhabalar,
Şimdiye

kadar

çıkardığımız

tüm

ÇOMAK

masaüstlerinin
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64 bit GNOME3'lü ÇOMAK Hazır

Pdf görüntüleme ile ilgili sorun devam ediyor.

KDE'siz Pardus kullanmak isteyenlerin merakla beklediği proje Güvenlik doğrulaması gerektiren bir ağa bağlanmak için;
takviminin tamamlanmasına kısa bir süre kala ÇoMaK Çalıştır (Alt+F2) ya da konsoldan nmconnectioneditor'e
girerek,
buradan
kablosuz
ağlarda
gerekli
ayarları
blogunda yapılan duyuruyu sizlerle paylaşıyoruz.
yapabilirsiniz.
"Geçtiğimiz haftalarda çıkardığımız GNOME3'lü ÇOMAK için 64
bit isosu hazır. Bu sürüm için henüz bir Kaptan bulunmuyor
ancak en yakın zamanda Kaptan depodaki yerini alacaktır. Bu 64 bit sürümü için:
sürümde 32 bit iso da olduğu gibi henüz çözemediğimiz bazı
hatalarla birlikte geliyor bu nedenle bu sürümün bir test 32 bit sürümündeki sorunlar, 64 bit sürümü içinde devam
sürümü olduğunu ve sorunlarla karşılaşabileceğinizi göz ardı ediyor.
[4] adresini kullanarak 64 bit deposunu ekleyebilirsiniz.
etmemenizi rica ediyoruz.
Ayrıca 32 bit GNOME3'lü ÇOMAK güncellendi. İsoların yeni kod
adları [BirAndaComak] oldu. 32 bit ve 64 bit isoları [1]
adresinden indirip hemen deneyebilirsiniz. Tespit ettiğiniz
hataları [2] adresinden bize bildirebilirsiniz. En kısa sürede
bilinen hataları ve sizlerin bildireceği hataları gidererek,
GNOME3'ü sorunsuz olarak kullanmanız için çalışmaya devam
ediyoruz.

[1] http://comak.comu.edu.tr/birandacomak/
[2] http://liste.pardus.org.tr/comak/
[3] http://gnome3.comu.edu.tr/comak/pisi-index.xml.xz
[4] http://gnome3.comu.edu.tr/comak64/pisi-index.xml.xz

Bu
iso'yu
sanal
makinede
çalıştırmak
istediğinizde,
VirtualBox'taki 3 boyutlu hızlandırmadan kaynaklanan bir
sorun nedeniyle gnomeshell' i göremeyeceksiniz.
32 bit sürümü için:
Empathy, brasero ve totem çalışıyor.
Cnazar açılışta çalışıyor.
İsoda değil ama depoda 32 bit sürümü için bir kaptan var.
Paketin adı kaptancomak ve [3] adresindeki depoyu ekleyip
deneyebilirsiniz.
Firefox yerine chromium web tarayıcısı ile devam ediyoruz.
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Pardus Ana Sözleşme 2.0 Taslağı

malarına yapılan atfın kaldırılması, bunun yerine Pardus
projesi öncelikli olarak Türkiye pazarını hedefleyecektir
Pardus proje yöneticisi Erkan Tekman'ın günlüğünde maddesinin eklenmesi, Pardus'un işletim sistemi pazarında yer
duyurduğu üzere, Pardus projesinin 2004 yılı sonbaharından alacak bir oyuncu olacağını göstermekte.
bu yana temel aldığı Ana Sözleşme yenileniyor. Geçtiğimiz
aylarda Pardus projesinin temellerini, amaç ve stratejilerinin Yeni Ana Sözleşme taslağında dikkat çeken en önemli
gözden geçirilmeye ve tartışılmaya başlanması üzerine ortaya değişikliklerden biri ise, mevcut sözleşmedeki Amaçlar
çıkan çalışmalar sonucunda yeni Ana Sözleşme için bir taslak bölümünün kaldırıp yerine kapsamlı bir Hedefler bölümünün
oluşturulmuş. Taslak şimdilik TUBİTAK ekibinin çalışmaları ile eklenmiş olması. Bu hedefleri incelediğimizde, Kurumsal
Sürüm, Pardus 2000 serisi ve Pardus Teknolojileri gibi projenin
ilk şeklini almış durumda.
teknik hedeflerinin yanında Camia ile ilgili hedeflerin
konulması da dikkat çekici. Ayrıca Projeler ve Ekosistem başlığı
Ana Sözleşme'nin önemi nedir?
Pardus projesinin özgür yazılım alanında yaratacağı yeni işler
Pardus ana sözleşmesi, Pardus projesinin kendini ve amaçlarını ve iş modellerini hedef olarak ortaya koymakta.
tanımlarken projenin hangi çerçevede gelişeceğini ortaya koyan
en temel belgelerden biridir. Öyle ki Pardus'un adeta kimliğidir. Bu maddelerin dışında kalan diğer maddeler ise Pardus
projesinin sınırlarını, Risklerini ve Varlıklarını ortaya koyarak
Şu anki mevcut Ana Sözleşme Pardus'un; vizyonu, des projenin gelişimi için izlenecek çerçeveyi çizmekte. Riskler
tekleyicisi, yürütücüleri varsayımları, amacı,sınırları ve kısmında aşılması gereken sorunlar ortaya konarak Projenin
projenin kaynaklarını ortaya koymakta. İçerik olarak eksik ve önündeki tespit edilen engellere çözümler sunulmaya
eski olan bu ana sözleşmenin yenilenmesi ile Pardus projesi çalışılmakta.
varlığını ve amaçlarını daha iyi ortaya koyarken gelişimini de bu
Birçok Pardus kullanıcısın merak ettiği Pardus'un şu anda
çerçevede şekillendirecek.
Kamuda ve özel sektörde ne gibi işler başardığı, ekonomik
verileri ise son kısımda İş Durumu başlığında anlatılmış. Fakat
Yeni Taslak Neler Getiriyor?
bu başlıktaki rakamsal veriler TÜBİTAK BİLGEM UEKAE
Yeni Ana Sözleşme taslağına bakıldığında ilk gözümüze çarpan, tarafından kamuoyu ile paylaşılmaya (henüz) uygun görül
Pardus projesinin vizyonundaki kurumsal pazarı hedef alma ve memiş.
ekosistem yaratmanın vurgulanması. Mevcut Ana Sözleşme'de
ise, Pardus'un vizyonu; bilişim okuryazarı kişilerin temel Özgürlükİçin topluluğu olarak Pardus projesinin geleceğini
masaüstü ihtiyaçların hedefleyen bir GNU/Linux dağıtımı şekillendirecek bu yeni Ana Sözleşme taslağı üzerinde tartışıp
verebileceğimiz katkıları ortaya koymaya hazır mıyız?
ortaya çıkarabilmek olarak tanımlanmakta.
Ana Sözleşmenin varsayımlar bölümünde yerelleştirme çalış
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PARDUS PROJE ANA SÖZLEŞMESİ
Taslak
GİRİŞ
Vizyon
Pardus projesi, özgür yazılım yaklaşım ve yöntemlerini
kullanarak, kurumsal kullanıcılar için rekabetçi ve yenilikçi bir
Linux dağıtımı geliştirmeyi ve bu dağıtım üzerinde kurumsal
pazar için ürün ve çözümleri doğrudan ya da Türkiye özgür
yazılım ekosistemi eliyle üretmeyi hedefler.
Destekleyici
TÜBİTAK BİLGEM UEKAE
Yürütücü
Erkan Tekman, Proje Yöneticisi
Varsayımlar
 Pardus projesi, özgür yazılım felsefesine uygun olarak
kamuya
açık
olarak
yürütülecek
ve
yönetilecektir.
 Pardus projesi ürünleri, GNU GPL lisansı ile özgürce
dağıtılacaktır.
 TÜBİTAK BİLGEM UEKAE sözleşmeli projeleri kapsamında
yapılacak çalışmalar ve geliştirilecek ürünler yukarıdaki
maddelere istisna oluşturabilirler
.
 Pardus projesi öncelikli olarak Türkiye pazarını hedef
leyecektir.
PROJE TANIMI
Hedefler
 Pardus Kurumsal: Masaüstü ve sunucu bileşenlerine sahip,

kurumsal pazarda aranan işlevleri yerine getiren,uzun dönem
desteklemeye uygun içerik ve özellikte bir Pardus Kurumsal
sürümü yaklaşık üç yıllık periyotlarla geliştirilecek ve
yayımlanacaktır.
 Pardus 2000 Serisi: Pardus Kurumsal sürümünün geliş
tirme temelini oluşturmak üzere, bilişim okuryazarı son
kullanıcının
temel
masaüstü
ihtiyaçlarını
karşılayan,
Türkçeleştirme, kullanışlılık ve görsel çekicilik özelliklerine
önem veren, kısıtlı destek süresine dahip bir Pardus 2000
serisi
sürümü
612
ay
periyotla
geliştirilecek
ve
yayımlanacaktır.
 Pardus Teknolojileri: Mevcut Linux dağıtımlarının genel ka
bul gören çözümler sunamadığı alanlarda, özellikle kurumsal
kullanıcı gereklerini yerine getirmek amacıyla, kurumsal
çözümlerde temel teşkil edebilecek mimarida, geliştirme
maliyeti, rekabet gücü ve sürdürülebilirliği düzgün şekilde
analiz edilip planlanarak Linux dağıtımı araç, bileşen ve
ürünleri geliştirilecektir.
 Camia: Pardus 2000 serisi ürünlerin resmi olmayan destek
sistemini oluşturmak ve Pardus projesi ve Türkiye özgür
yazılım ekosisteminin işgücü gereksinimini karşılamak
amacıyla, katılımcı ve şeffaf yöntem ve mekanizmalar
kullanarak, mevcut ve yeni özgür yazılım camiaları
desteklenecek
ve
geliştirilecektir.
 Projeler: Kurumsal kullanıcı adaylarının talepleri üzerine ve
ilk olma ve örnek oluşturma durumları, ölçekleri, gizlilik
gereksinimleri, ana ürün yol haritası ile uyumları ve yenilikçilik
olanakları gözönüne alınarak TÜBİTAK BİLGEM UEKAE
sözleşmeli
projeleri
başlatılacak
ve
yürütülecektir.
 Ekosistem: Sözleşmeli projelerin gerçeklenmesinde, kurum
sal kullanıcıların gereksinimlerinin karşılanmasında ve tüm
pazarlara ürün ve çözümler geliştirme konusunda altyüklenici,
yüklenici, çözüm ortağı olarak işlev görecek şekilde bir iş
ortaklığı sistematiği ve ağı oluşturulacaktır.
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Sınırlar
 Mevcut Pardus ürünleri ve teknolojileri, kısa vadede, pazar ve
kullanıcı algısı da gözönüne alınarak, olabildiğince korunacak.
 Kullanılabilir işgücü, mevcut ekip büyüklüğü ile TÜBİTAK
BİLGEM eleman alım politikaları kısıtları çerçevesinde
planlanacak.
 İşgücü eksikliği oluşması durumunda hedefler ağırlık ve ön
celikleri ile uyumlu bir şekilde gözden geçirilebilecek, ürün ve
teknolojilerde gerekli değişiklikler yapılacak.
Kaynaklar
 Mevcut özgür yazılımlar, Linux dağıtımları ve açık standartlar
 Mevcut Pardus paketleri ve kod temeli
Kısıtlar

dememek.
 Düşük üretkenlik İşgücünün elverdiği nitelik ve nicelikte
üretim yapamamak.
 Ters işgücü dağılımı Ağırlıklı ve öncelikli hedeflere yeterince
işgücü ayırmamak, ikincil ürün ve çözümlerle daha fazla
ilgilenmek.
 Anakaynak sorunları Ürün gerekleri, kullanıcı gereksinim
leri ve yol haritasının; anakaynak, yetenek ve yol hartiası ile
uyumlu olmaması.
 Biz yapmadık (NIH) sendromu Mevcut Linux ve özgür yazılım
teknolojileri yerine marjinal (ya da olmayan) yararları gözönüne
alarak gereksiz ve sürdürülemez teknoloji üretimine girişmek.
 Pazarda kabul görmemek Kurumsal kullanıcıların istenen ve
beklenen hızda artmaması.
 Finansman desteği eksikliği 20132015 dönemi için ya da
2015 sonrasında DPT desteğinin kesilmesi, buna eş zamanlı
olarak yeni bir iş modeli oluşturamamak.
 Camia ilişkilerinde sorunlar Camiaların beklenen ve istenen
şekilde büyümemesi, etkinleşmemesi ve üretim ve destek
konusunda katkıda bulunmaması.
 Ekosistemin büyümemesi İş ve çözüm ortaklarının yeni iş,
proje ve gelir oluşturmada yavaşlığı ve/veya başarısızlığı.

 Proje, 2012 yılı ilk çeyreğinde Pardus Kurumsal 2 Teknoloji
Güncellemesi 1 sürümünü çıkarmak zorundadır.
 Proje, 2012 yılı ilk yarısında Pardus 2012 sürümünü çıkar
mayı hedeflemektedir.
 Mevcut TÜBİTAK BİLGEM UEKAE sözleşmeli projelerindeki
yükümlülükler tam olarak ve zamanında yerine getirilmelidir. Varlıklar
RİSKLER ve VARLIKLAR

 Pardus projesi ekibi 33 (31 TZ + 2 YZ) kişidir. DPT projesi
kapsamında dağıtım ekibinin 2011 sonunda 48 ve 2012
sonunda 58 kişiye ulaşması öngörülmüştür.
Riskler
 Pardus'un 2005 yılı başından bu yana hemen hemen düzenli
 Ürün yönetimi Pardus sürümlerinin özelliklerini yeterince iyi sürüm çıkaran 2000 serisi ve ilk genel ürününü 2011 yıl
tanımlayamamak, ürünün planlanan şekilde değil de geliş başında veren Kurumsal sürümleri mevcuttur.
 Pardus teknolojileri kapsamında bir dizi mevcut ve geliştiril
tirilen şekilde şekillenmesi.
 Organizasyonel sorunlar Karar alma, kararları uygulama, iş mekte olan bileşen ve ürün mevcuttur.
lerin delegasyonu ve izlenmesi konularında mesafe kate
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İş Durumu

Özgürlükİçin Topluluk Bildirisi

 Pardus projesi, 20102012 yılları için, DPT Yatırım Progra
mı'ndan destek almıştır. Toplam destek miktarı 14,3 milyon TL
civarındadır. DPT projesi dağıtım geliştirme ve ekosistem
oluşturma kapsamlıdır.
 Pardus projesi UEKAE'nin çeşitli birimleri ve projelerine or
tak geliştirme ve destek hizmeti vermektedir.
 Pardus projesinin, ... sözleşmeli kurumsal müşterisi bulun
maktadır. Toplam proje bedeli yaklaşık ... milyon TL
civarındadır. Kullanıcı sayısı ... civarındadır.
 Pardus projesi ... müşteri ile sözleşme aşamasınadır. Toplam
proje bedeli yaklaşık ... milyon TL civarındadır. Kullanıcı sayısı
... civarındadır.
 Pardus projesinin ... civarında göç ortağı, ... civarında da iş
ve çözüm ortağı bulunmaktadır. Bu ortaklara dışkaynaklanan
iş miktarı ... milyon TL civarındadır. Ortaklar aracılığı ile kayda
değer bir proje geliri sağlanmamıştır.

Özgürlükİçin Topluluğu Türkiye'de
ki en büyük özgür yazılım topluluğu
olarak yeniden yapılanıyor! Kuru
luşundan bugüne kadar Pardus ve
özgür yazılım adına büyük işler
başaran topluluğumuzun geleceği
için ilk adım "Özgürlükİçin Topluluk
bildirisi" ile atılıyor!

Özgürlükİçin Topluluğu ile ilgili Mart ayı sonunda yaşanan
gelişmeler
ve
akabinde
yaşanan
süreç
neticesinde,
Özgürlükİçin Topluluğu tamamen kullanıcıların idaresinde
bağımsız bir Pardus topluluğu haline gelmiş bulunmakta.
Sancılı geçen bu süreç sonucunda topluluk üyelerimizin
katkılarıyla ortaya konan Özgürlükİçin Topluluk Bildirisi
taslağı üzerinde yapılan çalışmalar ve üyelerimizin oylaması
neticesinde, topluluğun bu süreçten daha güçlü ve daha aktif
Not: Metinde TÜBİTAK BİLGEM UEKAE tarafından kamuoyu olarak çıkması için temel ilkeler ve hedeflerin ortaya konulduğu
ile paylaşılmasında sakınca görülebilecek biriki rakamsal veri Özgürlükİçin Topluluk Bildirisi karşınızda!
karartılmıştır. Bunlar dışında TÜBİTAK ekibi tarafından
tartışılan ve TÜBİTAK BİLGEM UEKAE onayına sunulacak Neden Topluluk Bildirisi ?
metin kullanılmıştır.
Özgürlükİçin Topluluğu'nun kendini tanımlaması, yapısı ve
Kaynaklar:
çalışma süreçlerinin temelini oluşturması ve hedeflerini ortaya
Erkan Tekman'ın günlüğünde yaptığı duyuru:
koymak, bundan sonra yapılacak çalışmalarda referans almak
http://blog.erkantekman.org/?p=444
için Topluluk Bildirisini ortaya koyuyoruz.
Mevcut Pardus Ana Sözleşmesi:
http://tr.pardus-wiki.org/Pardus:Proje_Ana_Sözlesmesi
Uludağ Proje Ana Sözleşmesi:
http://blog.erkantekman.org/?p=177

Topluluk Bildirisi Neyi Hedefliyor ?
Topluluk
bildirisi,
Özgürlükİçin
Topluluğu'nun
bütün
süreçlerinin topluluk üyeleri tarafından yürütülmesi, bu bildiri
doğrultusunda
Türkiye'nin
en
büyük
özgür
yazılım
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topluluğunu gerçek anlamda üreten ve proaktif bir topluluk Topluluk süreçlerimizi belirlemek, bu süreçlerde koordinasyonu
haline getirmek için gerekli temel belge olmayı hedefliyor. sağlayacak yöneticilerimizi tanımlamak ve bu yöneticileri
seçmek öncelikli yapılması gereken işler olarak karşımızda
Topluluk bildirisindeki ilkeler ile Özgürlükİçin Topluluğu forum, durmakta.
haber, belge içerikli bir platform olmaktan öte, Pardus ve özgür
yazılım konularında artık aktif ve eyleme dönük bir platforma Bunun yanında forumlarda cevapsız başlık bırakmayarak
dönüşüyor. Özgürlükİçin Topluluğu bu bildiri ile Pardus ve yardım isteyen üyelerimizin yardımına koşmak ve birbirimize
Özgür yazılımın yaygınlaşması için kampanyalar düzenlemek ve destek olmak Topluluk ruhu adına hepimizin üzerine düşen bir
bu amaç doğrultusunda diğer topluluklarla işbirliği yaparak görev.
artık aktif bir sosyal platform olma yolunda ilk adımını atmış
Türkiye'de ve Dünya'da Pardus ve Özgür yazılım adına neler
oluyor.
olduğunu merak eden arkadaşlarımızın takipçisi oldukları
Bunun yanında diğer önemli bir ilke ile Kamu'da Pardus konularda Topluluğumuzu haberler ile beslemesi, bizi aydın
kullanımının artırılması Özgürlükİçin Topluluğu'nun çalışma latması bir diğer ihtiyaç.
yürüteceği ve öncelikli konulardan biri oluyor!
Bunun dışında Topluluk süreçlerinde yenilikler ortaya koymak
bir diğer önceliğimiz olmalı. Yeni şeyler üretmeliyiz. Toplulu
Yeniden Özgürlükİçin!
ğumuzu besleyecek yeni iletişim kanallarında gönüllü olacak
Sürekli gelişen ve değişen çevremizde, Özgürlükİçin.com sitesi arkadaşlarımızın destekçisi olacağımızı belirtmek isteriz.
de bu Topluluk Bildirisi ile değişimin ve gelişimin önünü
açmayı hedefliyor. Bugüne kadar kazanılan bilgi ve birikim ile, Düzenleyeceğimiz ve destekçisi olacağımız kampanyalarda el ele
Pardus kullanıcılarına daha aktif destek sağlamak, kullanıcıları vermek, diğer özgür yazılım toplulukları ile sağlıklı ve güçlü
yetkilendirerek topluluk süreçlerine dahil etmek bunun işbirliği sağlamak, Pardus ve özgür yazılım için sesimizi daha
yanında her alanda Pardus ve özgür yazılıma katkı verebilecek güçlü çıkarmak için birlik olmak gerekmekte.
kullanıcıları aktif etmek ve desteklemek Özgürükİçin
Topluluğu'nun tekrar ve daha güçlü şekilde ortaya koyduğu Özgürlükİçin Topluluk Bildirisi'ni buradan sizlere sunarken,
bütün topluluk üyelerimizi Özgürlükİçin'e sahip çıkmaya ve
hedefler!
daha ileriye taşımak için görev almaya çağırıyoruz! Unutmayın
siz Özgürlükİçin buradasınız ve size, Özgürlükİçin ihtiyaç var!
Neleri Başarmalıyız ?
Topluluk bildirisinde ortaya konulan ve üyelerimizce kabul
edilen bu hedefleri başarmak için bütün üyelerimize önemli
görevler düşmekte.
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ayrımı yapılmasına ya da bu şekilde anlaşılmasına sebep
olacak içeriklerin yayınlanmasına izin vermez. İnsanlığın tüm
değerlerine saygı gösterir. Topluluk için üretme başarısını
Özgürlükiçin topluluğu;
göstererek yetkin konuma gelen üyelerimiz diğer üyelerimizin
1 Pardus'un kullanımının yaygınlaşması ve özgür yazılım topluluk içinde üretken olmalarına yardım eder.
felsefesinin toplumun her kesimince benimsenmesini sağlamayı
amaç edinen gönüllülerden oluşur. Pardus ve özgür yazılım ile 7 Pardus ve Özgür yazılımların tanıtılması ve kullanımının
yaygınlaşması amacıyla çalışmalar yapar. Hayatın her alanında
ilgili herkesin özgürce katılımına açıktır.
ve düşüncelerimizi ifade edeceğimiz her ortamda özgür
2 Destekçisi olduğu/olacağı Pardus projesi ve diğer özgür yazılımın yaygınlaştırılmasına çalışır. Tekelci bir piyasa oluş
yazılım projelerinin veya tüzel kişiliklerin resmi uzantısı turmaya çalışan kapalı kaynak kodlu yazılımların gelişmesine
değildir. Topluluğun bağımsız karar alma süreçlerinin destek olmaz.
korunması için yönetimsel bağımsızlığına önem verir.
8 Pardus ve diğer özgür yazılımların geliştirilmesine katkıda
3 Kararlarını üyelerinin demokratik katılımıyla alır. Faali bulunur. Topluluk üyelerinden gelen iyileştirme öneri ve
yetlerini merkezi bir koordinasyon ile üyelerinin kişisel inisiyatif çözümlerini ilgililere ulaştırıp takipçisi olur.
kullanarak ortaya çıkaracakları ve yürütecekleri çalışmalar
9 Destek olduğu projelerin yaşayacağı sorunları (projenin
şeklinde gerçekleştirir.
ürünü ile ilgili) topluluğun çözmesine yardımcı olması gereken
4 Çalışmalarını gönüllülük esasıyla yapar. Çalışmaları karşı bir sorun olarak kabul eder.
lığında bir ücret beklemez. Gönüllülük esasına dayanarak
yapılan bütün çalışmalara yüksek saygı ve minnetle teşekkür 10 Türkiye'de Pardus ve özgür yazılım kullanımının arttırıl
masını öncelikli ve nihai hedef olarak görür. Resmi otoritelerin
eder.
özgür yazılım kullanımının arttırılmasını kolaylaştıracak düzen
5 Topluluk süreçlerinde özgür yazılım uygulamalarını kullanır. lemelerinin özel ve resmi kurum/kuruluşlar tarafında uygulan
Üyelerinin sadece özgür yazılımlar kullanarak çözümlerini masının takipçisi ve destekçisidir. Yine resmi otoriteler tara
gerçekleştiren birer birey olmaları için çalışır. Özgür yazılım fından özgür yazılımın kullanılmasının yaygınlaştırılması
geliştirme konusunda istekli kullanıcılarını destekler. Topluluk amacıyla yeni yasal düzenlemeler yapılması için kamuoyu
tarafından üretilen ve üretim sürecindeki yazılımlara destek oluşturulması ve kampanyalar düzenlenmesi için çalışmalar
yapar.
verir.
Özgürlükİçin Topluluk Bildirisi

6 Her üyesini, özgür yazılımların ve özelde Pardus'un önemli 11 Öncelikli amacı Pardus kullanımının yaygınlaşmasını
bir parçası kabul eder. Tüm üyelerine destek olur aynı şekilde sağlamak olduğu için diğer dağıtımlarla ilgili sorunların ilgili
üyelerinin desteğini kabul eder. Din, dil, inanç, ırk, mezhep dağıtımın topluluğunca çözülmesinin uygun olacağını düşünür.
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Bu nedenle diğer dağıtımlar hakkında gelen soruların çözümü edeceğini düşündükleri logo için kullandılar. Anketin
için muhatabını doğru adreslere yönlendirir.
sonucunda Abdulkerim Aydın'ın çalışması en yüksek oyu
alarak birinci seçildi ve böylece Özgürlükİçin de logosuna
12 Pardus marka politikalarına saygı gösterir.
kavuşmuş oldu.
13 Uygulamaların lisanslarına saygı gösterir. Hiçbir suretle Çalışmaya birbirinden güzel logo örnekleri gönderen, fikirlerini
uygulamaların haksız olarak dağıtılmasına ve kullanılmasına belirterek katkı sağlayan ve açılan ankette oy kullanan tüm
destek olmaz. Saygı göstermeyen üyelerinin topluluk kullanıcılarımıza teşekkür ederiz.
forumlarında ve topluluk tarafından üretilen yayınlarda yer
almalarını engeller.
14 Kendini ileride doğabilecek Pardus tabanlı bir dağıtımında
doğal topluluğu olarak görür ve Pardus tabanlı dağıtım
kullanıcılarını da kapsamaktan memnuniyet duyar ilgili
dağıtımın gelişmesi için emek verir.
15 İşbu bildiride yer alan ilkelere saygılı bütün özgür yazılım
toplulukları ile işbirliğine açıktır. Diğer Pardus ve özgür yazılım
topluluklarına saygı duyar. Ortak çalışma ve yardımlaşma
kültürü içerisinde Pardus ve özgür yazılım adına yürütülecek
ortak çalışma ve kampanyalara destek vereceğini beyan eder.
13/06/2011
Özgürlükİçin

Özgürlükiçin Logosuna kavuştu
Bir süre önce Özgürlükİçin Topluluğunu en iyi şekilde temsil
edecek bir logonun oluşturulabilmesi için gönüllü bir çalışma
başlatılmış ve kullanıcılarımızın da desteği ile pek çok logo
örneği oluşturulmuştu. Daha sonra konuyla ilgili açılan ankette
kullanıcılarımız oylarını Özgürlükiçin'i en iyi şekilde temsil
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Özgürlükİçin Nereye Koşuyor?
Sezai YENİAY

sezaiyeniay@ozgurlukicin.com

Zeki BİLDİRİCİ

kobzeci@gmail.com

Nisan ayından itibaren yeni bir döneme giren
ve artık üyelerine emanet olan Özgürlükİçin
portalının yerini ve gidişini, portal yöneticilerinden
Sezai YENİAY ve Zeki BİLDİRİCİ değerlendiriyorlar.

MAKALE
TÜBİTAK'ın topluluk süreçlerini hizmet alımı yoluyla yaptığını,
2009 yılı sonunda sürecin aksaması sonucu, Artistanbul
ekibinin resmi olarak destek verememesi ile öğrenmiş olduk.
Daha doğrusu, bazı üyelerimizin dikkatini çekti. Ancak sorun
bir süre sonra aşıldı ve topluluk süreçleri eski günlerine
dönmüş oldu. O zamanki durum, sözleşmenin bitmesine
rağmen ihalenin yapılamamasından kaynaklanan geçici bir
durumdu. Bugün yaşanan durum ise daha farklı. Şimdiki,
durum,
Pardus
proje
yönetiminin
"artık"
topluluk
süreçlerinden
çekilerek,
topluluğu,
topluluk
üyelerine
bırakması ile oluşan kalıcı bir durum.
Geçiş biraz sancılı ve hazırlıksız oldu. Bu hareket karşısında,
kızanlar, kırılanlar ve gidenler oldu. Hepimiz başımızın çaresine
bakmak zorunda olduğumuzu, profesyoneller olmadan kendi
yağımızla kavrulmamız gerektiğini anlamış olduk. Artık
çözümlerimizi topluluk olarak bulacak, yenilikleri topluluk
olarak gerçekleştirecek ve kararlarımızı topluluk olarak alarak,
kendi kaderimizi kendimiz tayin edeceğiz. Ne mutlu ki artık,
bürokrasiden
mümkün
olduğunca
uzak
bir
şekilde,
kararlarımızı topluluk üyelerimizin katılımıyla alacağız. Başarı
da başarısızlık da bizim olacak. Yanlışlar yapacağız elbette ama
yaptığımız yanlışlardan yeni şeyler öğreneceğiz, öğretirken
öğreneceğiz, Ülkemiz özgür yazılım topluluğunun büyümesini
sağlayıp, özgür yazılımların bilinirliğini ve kullanımını
yaygınlaştıracağız. Tüketen değil; üreten bir topluluk olmaya
çalışacağız. Ancak işin bir de öbür tarafı elbette. Çok daha fazla
çalışmak durumunda kalacağız. Ailemize ve eğlencemize
ayrıcağımız zamanı, topluluk için ayırıp, her zamankinden
daha fazla zaman harcayacağız. Ekonomik bir kaynağımız
olmadığı için, çözümlerimizi gönüllülerin amatör ruhla
verdikleri katkılarla gerçekleştirmeye çalışacağız. Kendi
yağımızla kavrulacağız.
Özgürlükİçin topluluğunun bunu başarabilecek yapıda bir
topluluk olduğuna inanıyorum. Kendi kendine yeterlilik
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MAKALE
konusunda da diğer özgür yazılım topluluklarından çok farklı
bir yerde olmadığımızı düşünüyorum. Tek fark, biz bunu yeni
hissediyoruz. Kabul etmek gerekir ki hiç bir topluluk, bir
yönetim olmadan hareket edemez. İdeal dünyada bunun olması
arzu edilir, ama gerçekler böyle olmuyor işte. O yüzden birileri
öne çıkmalı. Şu an ki durumumuza bakacak olursak, eleştiri
konusu olsa da, öncelikli hedefimiz, mevcut durumu devam
ettirmek;
ardından
da
topluluğun
sürdürülebilirliğini
sağlamaktı. Şu anda ikinci aşamaya geçtiğimizi söyleyebilirim.
Artık tüm Pardus Kullanıcıları topluluklarına daha geniş bir
açıdan bakıp, günümüze kadar meydana gelmiş yapıların
yeniden ele alınması ve topluluğun geleceği için, bir araya
gelecek
biçimde
yeniden
dizayn
edilmesi
gerektiğini
düşünüyorum. Mesela PardusLinux.org ile olan ilişkimizi, her
ne kadar kabul edilmese de şimdilik "düşman kardeşler" olarak
görüyorum. :) Madem ortak amaçlarımız var, öyleyse kişisel
husumetler bu amacın önüne geçmemeli artık. Herkes birbirine
saygı gösterip, ortak hareket etmeli. Önümüzdeki aylarda
karşılıklı iyi niyet hamleleriyle sorunlarımızı aşıp, aramızdaki
buzları eriterek ortak hareket edebileceğimizi düşünüyorum.
Aksini düşünen varsa, nedenini de söylemeli. Çalışmalarımızın
sonuçlarını ise, yeni bir Pardus kullanıcısının da, ileri düzey bir
kullanıcının da aradığını bulduğu bir portal olması; hepsinden
öte topluluğun, "Pardus Kullanıcıları Türkiye Topluluğu",
"Pardus Kullanıcıları Almanya
Topluluğu" gibi genel
topluluklara evrilmesini umuyorum.
Sezai YENİAY
TÜBİTAK ve Pardus proje yönetimin politikası doğrultusunda
ortaya çıkan resmi bir topluluk portalının, er ya da geç kendi
ayakları üzerirnde duracağını tahmin etmek güç değil aslında.
2009 yılı sonunda yaşanan süreç,bugünkünden çok farklı. O
gün, sözleşme yapılan şirket ile yola devam edilip edilmeyeceği
söz konusuydu. Topluluk kendi kendine devam edecek

denilmedi, yeni bir ihale yapılabilirdi ve bu ihalede farklı bir
şirket ihaleyi kazanıp sürece devam edebilirdi. Bugün, geri
dönülemez bir noktadayız, Özgürlükiçin'in yola devam edip
edemeyeceği konuşuluyor. Proje yönetimi karar değiştirse ve
yine bir ihale çıkarırsa, sanıyorum ki ne Artistanbul geri gelip
topluluk süreçlerini profesyonel olarak idare etmeye talip olur,
ne de yeni bir şirketi mevcut Öİ topluluğu benimser. O zaman
Öİ, süreci idare etmişti.
Sayın Erkan Tekman [1] ve Akın Ömeroğlu'nun [2] gün
lüklerinden
duyurduğu,
Özgürlükİçin.com
sitesinin
faaliyetlerini, Artistanbul'un sözleşmesinin bitmesi üzerine,
yeni Camia Koordinatörleri Koray Löker ve Nihan Katipoğlu'nun
sürdüreceğiydi. Topluluk yönetimi, ajanslar, edergi ve CD
gönder gibi süreçleri bu kişler yönetecekti. Camia
koordinatörleri görevlerine başladılar, fakat nedense yaklaşık
1.5 ay sonra bu görevi bıraktılar [3]. Bırakırken de, "...doğru bir
iletişim biçimi " sözü edildi. Çok duymuş olduğum bu lafı, bir
türlü anlayamadım. Hâlâ da anlayamadığım bu lafın altında bir
şey mi var, yoksa sadece süslü bir laf mı? Yorumu,
okuyucularımıza bırakıyorum.
Özetle, proje tarafından birdenbire terk edilerek, sağ gösterilip
sol vurularak, varoluş mücadelesi verme durumunda
bırakıldık. Yukarıda bahsettiğim üzere, Özgürlükİçin Camia
Koordinatörleri tarafından yönetilecek denildikten sonra, pat
diye işlerin değişmesi Özgürlükİçin'i ve topluluğu zor durumda
bıraktı. Laflar havalı olsa da, gerçekler daha az konuşup, daha
çok acı çeken insanlar tarafından yaşanıyor.
Özgürlükİçin, bence şu an kendi ayakları üzerinde durabilecek
güçte değil. Sadece birkaç katkıcının omuzları üzerinde
durmakta. Büyük sorumluluk alan bir kaç kişi, bu süreci
devam ettirmeye çalışmakta. Özgürlükİçin, idaresiz hareket
edebilen bir kalabalık değil; irade sahibi olamamış bir kalabalık
durumunda. Proje tarafının resmi kanal olması, kullanıcıların
iradesinin oluşmasını engelledi. Resmi kanal olsa da, yeri
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geldiğinde profesyonel yönetim ile kaynaşıp proje yönetimi ile
iletişime ve etkileşime geçilmeye çalışıldı. Fakat ne yazık ki
iletişim, proje yönetiminin önceliği olamadı. Bu, ne topluluğun
ne de Artistanbul'un suçuydu. Sorun, proje yönetiminin bu
konuda bir vizyon ve politikasının olmamasından kaynaklıydı.
Resmi bir kanal söz konusuysa, bu kanal ciddi şekilde
muhatap kabul edilmeliydi. Ama diğer alanlarda ve konularda
da olduğu gibi, proje yönetimi, kendi bildiğinin dışında bir şey
duymak istemedi. Proje tarafından plansız ve birdenbire yalnız
bırakılan Özgürlükİçin sitesi, bugün kendi varoluş müca
delesini vermektedir.
Bu mücadele için planlarımız da insan kaynağımız gibi zayıf.
Bir kaç kişi sürekli kafa yoruyor. Önümüzde hem teknik, hem
de insan kaynağı olarak sıkıntılar var. Şu anda, mevcut
durumun idaresini kolaylaştırmak için çözümler aranıyor.
Gidişatın iyi olması, topluluk üyelerinin sorumluluk alması ve
Özgürlükİçin'in
yükünü
paylaşması
ile
gerçekleşebilir.
Özgürlükİçin'in sadeleşmesi, daha çok forum ve bir
koordinasyon merkezi biçimine bürünmesi, Özgürlüİçin'in
geleceğini güvenceye alacaktır. Hali hazırda Özgürlükİçin
içerisindeki belgelerin, PardusWiki'ye taşınması gündemde.
Bunun yanı sıra, proje ile doğrudan bir iletişimimizin olmadığı
için Beyin bölümünün de kaldırılması, bu yönde atılan verimli
adımlardan biri oldu. Öncelikle topluluk ve yardımlaşma
diyerek, forum ve organizasyon ağırlıklı bir Özgürlükİçin ile bu
sıkıntıları aşabiliriz diyorum. Fakat umudumu kıran
topluluğun içerisinde yerleşmiş olan, işleri birilerine havale
etme, akıl verme, emrivaki ve salt eleştiri kültürü... Üretim
kanallarında ses çıkarmayıp, polemik kanallarında bolca
konuşan bu tip bir zihniyetle mücadele etmek çok zor.
Planlananlar arasında diğer Pardus topluluğu olan Pardus
Linux.Org ile olan ilişkiler de var. Geriye dönmeye gerek yok,
PardusLinux.Org ve Özgürlükİçin'in ortaya çıkışını bilen bilir.
Bugün PardusLinux.Org'u yeniden tanıyoruz deniyor ama,

bizzat proje yönetimi tarafından dava edilmiş bir topluluk
PardusLinux.Org. Bireysel olarak, PardusLinux.Org ile iliş
kilerim hep sıcaktı. Edergilerinde ve forumlarında yer aldım.
Kişisel olarak kimsenin birbiriyle bir sıkıntısı yok, bence proje
tarafından yaratılan bir gerilimi yavaş yavaş geride bırakıyoruz.
Özgürlükİçin ve PardusLinux.Org, Pardus'un gücünü aldığı
yerler. Portallarda büyük emekler söz konusu. Gelecek için
PardusLinux.Org ve Özgürlükİçin'in birbiriyle olan ilişkilerini
geliştirmesi şart. Şu an birbirinden bağımsız ve habersiz iki
topluluk olarak görülse de, yavaş yavaş bir iletişim ve
koordinasyon sağlanmaya çalışılmakta. Özgürlükİçin topluluk
bildirgesi ile potansiyel işbirliğine açık olduğumuzu belirttik,
PardusLinux.Org da, TCDD Web Bilet Kampanyası'na destek
vererek ilk somut adımı attı. PardusLinux.Org ve
Özgürlükİçin'e emek verenlerin güçlerini birleştirmeleri ve her
alanda daha iyi neticeler alabilmek için koordine olmalarının
gerekli olduğunu düşünüyorum. Gelecekte, çok daha iyi
ilişkilerin oluşmasını diliyor ve birlikten kuvvet doğar diyorum.
Kullanıcıların
yetkilendirildiği,
kullanıcılar
tarafından
sahiplenildiği bir Özgürlükİçin portalı hayalim. Doğru yolu
ancak, katılarak, çalışarak ve katkı vererek bulabiliriz. Eğer bu
iç dinamikler harekete geçmez ise, Özgürlükİçin mazide kalan
bir portal olacak. Kötü ihtimal olursa, Özgürlükİçin'i iyi
hatırlamayı hayal ederim. Herkesin, taşın altına elini koyması
lazım! Birlikte üretemezsek var olamayız!
[1] http://developer.pardus.org.tr/people/tekman/blog/?p=209
[2] http://developer.pardus.org.tr/people/akin/blog/2011/04/yineyeni-yeniden-ozgurlukicin-com/
[3] http://www.ozgurlukicin.com/forum/duyurularhaberler/21982/?page=1
Zeki BİLDİRİCİ
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Pardus, kişisel kullanımın dışında, kişisel üretim için de
barındırdığı özgür üretim araçları ile bu gibi ihtiyaçlarımızı
karşılamakta oldukça başarılı bir GNU/Linux dağıtımı.
Bundan yaklaşık 4 yıl önce, 2007 yılında, Yüksek Lisans
eğitimine başladım. İstanbul Üniversitesi'nde tamamladığım
lisans eğitimimden sonra, yüksek lisans eğitimi için de tercihim
yine okulum oldu. Avrupa Birliği Anabilim Dalı'nda yüksek
lisans eğitimine başladıktan birkaç ay sonra Pardus ile
tanıştım.
Aslında özgür yazılımla tanışmam ve özgür yazılım kullanma
isteğim, biraz daha geriye gidiyor. Lisans eğitimim sırasında
Firefox ve OpenOffice.org kullanmaya başlamıştım. Öğrencilik,
ekonomik koşullar ve genel kabul görmüş “korsan yazılım”
kültürü, bilgisayarımın işletim sistemi ve ofis yazılımı tercihimi,
zoraki ve bilinçsiz bir şekilde, korsan yazılımdan yana
kullanmaya
itmişti.
Lisansın
son
yılında
tanıştığım
OpenOffice.org, benim için bir dönüm noktası oldu.

Zeki BİLDİRİCİ, yüksek lisans tezini, tamamen
Pardus üzerinde hazırlayarak, tezinin yazım
hikayesini bize anlatıyor. Bizlerle, sadece
düşüncelerini değil, kullandığı araçları da
paylaşıyor. Bize de ilgiyle okumak kalıyor.

Okulda verilen ödevleri yaparken, emeğimi korsan bir yazılım
üzerine dökmek beni içten içe rahatsız etmeye başlamıştı.
Emek veriyordum, fakat bu emeği ortaya döktüğüm yazılımı
kullanarak emek hırsızlığı yapıyordum ayrıca. Özgür değildim
ve bu nedenle yaptığım çalışmalarda bu beni rahatsız ediyordu.
OpenOffice.org ile tanıştığımda, Windows işletim sistemi
üzerinde kullansam da, biraz rahatlamıştım ve çok daha rahat
çalışabiliyordum. Lisansta çok ödevim olmasa da, yüksek
lisansın başlangıcında bütün çalışmalarımı OpenOffice.org
üzerinde yapmaya başlamıştım.
Aynı yıl Pardus 2007 yavaş yavaş tanınmaya başlamıştı. Birkaç
forumda Pardus hakkında birkaç yazı okumuştum, ama
denemeye pek cesaret edememiştim doğrusu. Bilgisayarımda
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GNU/Linux kullanabilmek, aslında çok daha gerilerden gelen
bir fantezimdi. Fakat o zamana kadar, bilgisayar dergilerinden
gördüğüm kadarıyla, konsol komutları sabit disk biçimlendirme
işlemleri ve metin tabanlı kurulum beni çok ürkütmüştü.
Pardus hakkında biraz okuyunca, Pardus'un getirdiği
kolaylıklar ve son kullanıcı hedefi ve en önemlisi Türkiye'de
geliştiriliyor oluşu beni cesaretlendirdi.
Pardusla tanıştıktan kısa bir süre sonra Pardus'a alıştım.
Halihazırda tanıdığım özgür ofis yazılımı OpenOffice.org ile
araştırmalarımı, ödevlerimi halletmeye başladım. Özgür ofis
yazılımının yanında, esas olarak kullandığım işletim sisteminin
de özgür olmasıyla, yukarıda bahsettiğim rahatsızlık duygusu
ve kısıtlanmışlık hissi kayboldu. Özgür bir platformda çalışıyor
olmak, insanlığın ortak emeği ile sanki bana kişisel olarak bir
şeyler üretmem için sunulmuş bir fırsat gidiydi. Çok
rahatlamıştım ve üretme hevesim çok fazlaydı. Şimdi bile, özgür
yazılımın kişisel üretim için sunduğu imkanları görünce, aynı
hisse ve şevke kapılıyorum. Sanki birileri bana, “sistem burada,
araç burada, sen yeter ki üret” diyor. Daha açıklayıcı olmak
gerekirse, Mahmut Tuncer'in dile getirdiği gibi, şeker var, un
var, yağ var ne duruyorsun yaklaşımı diyebiliriz.
Temel sisteme ve üretim araçlarına “özgürce” ve bir bedel
olmadan sahip olduktan sonra, bu temelde kendi adıma bir
şeyler yapmak bana haz vermeye başlamıştı. Bunların farkına
vardığımda ise kendi kendime “Yüksek Lisans tezimi tamamen
Pardus üzerinde yazabilir miyim acaba, nasıl olur ki?” diye
sormaya başladım. Bu soruma “Evet, bunu yapabilirim, ben
özgür bir işletim sistemi üzerinde tezimi özgürce yazabilirim,
insanlığın ortak bilgi birikimi bu imkanları bana sunduktan
sonra ben neden özgür bir tez yazamayayım ki?” cevabını
vermem uzun sürmedi. Ders yılı boyunca ödevlerimi ve çok
olmasa da araştırma çalışmalarımı, Pardus üzerinde

sürdürdüm.
Ders yılını tamamlamamın ardından, malum ülkemizin işsizlik
sorunu, ve diğer özel nedenler dolayısıyla yüksek lisans
eğitimimin ilk tez yılını boş geçtim diyebilirim. Zaten lisans
eğitimim de de benzer nedenlerle çok iyi bir öğrencilik dönemi
geçirememiştim. Tez konumu belirlemem ve en önemlisi bu
konuda çalışmaya başlamam bir hayli zaman aldı. İş bulmamın
ardından ekonomik olarak güvenceye kavuşmam, bu sayede
evlenerek hayatımı sevdiğim insanla birleştirmeme vesile oldu.
Bu gelişmeler, ülkemizde bir lüks olarak algılanan yüksek
lisans eğitimini tamamlamak için bana güç verdi.
Tez Yazmaya Başlamak
İlk bölümde anlattığım hikaye kısımının ardından konunun
özüne dönelim... Bir akademik çalışma olan yüksek lisans tezi,
belirli şekil şartlarına sahip, akademik ölçüler ve gereklilikler
doğrultusunda hazırlanması mecbur olan yazılı çalışmalardır.
Tezinizi daktiloda yazabileceğiniz gibi, modern teknolojiyi
kullanarak bilgisayar üzerinde de yazabilirsiniz. Ben modern
bir üretim seçeneği olan bilgisayarı seçtim.
Bilgisayar üzerinde bir tez yazmanız için temelde bir kelime
işlemciye ihtiyaç duyarsınız. Bu kelime işlemci gelişmiş bir
kelime işlemci olabileceği gibi konsol tabanlı bir metin editörü
de olabilir. Bu konuda Pardus üzerinde alternatifler şunlar
olabilir:
1. Basit metin editörü(Kwrite, Gedit vb.)
2. Ofis yazılımlarıKelime İşlemci(OpenOffice.org/LibreOffice,
Kword, AbiWord vb.)
3. LaTeX editörü(Lyx, Kile, Tex, Texmaker vb.)
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Bu seçeneklerden üçüncüsü olan LaTex konusuna kısaca
değinmek gerekirse; LaTeX akademik çalışmalar için
oluşturulmuş bir belge hazırlama sistemidir. Genelikle fen
bilimleri ve matematik alanında kullanılsa da, sosyal bilimler
alanında da yoğun olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde de
birçok üniversite, bu alanlardaki çalışmaların LaTeX üzerinde
yapılamasını tavsiye emekte ve bunun için yönerge ve rehberler
yayınlamaktadırlar. Latex,
akademik çalışmaların dışında,
kitap ve diğer çeşitli belgeleri yazmak için de kullanılmaktadır.
LaTeX belgelerinin, kağıt ortamında en iyi çıktıyı verdiğinin de
altını çizmeyi ihmal etmemeyim. LaTeX konusunda daha fazla
bilgiyi,
ilgilenen
arkadaşlar
Google,
PardusWİki
ve
Özgürlükİçin.com'da arama kutucuğuna LaTeX yazarak
ulaşabilirler.
Benim bu seçenekler arasındaki tercihim, kelime işlemciden
yana oldu. Bu seçimi yapmamın nedeni ise, o güne kadar az
çok hakim olduğum bir yazılım olması ve bu yazılımların diğer
seçeneklere göre bana daha kolay kullanılabilir gelmesiydi. Bu
karar basit gibi görünse de, özellikle LaTeX ile kıyaslanınca zor
bir karardı.

Bildiğiniz gibi PDF biçemindeki dosyalar, ya metin halindedir ya
da
salt
görüntü
halindedir.
Metin
halindeki
PDF
belgelerininden metni seçebilir ve ofis belgelerine aktararak
üzerilerinde çalışabilir ve not alabilirsiniz. Fakat görüntü
halindeki PDF dosyaları üzerinde çalışmak hiç kolay değildir.
Windows platformunda bu dosyaları okumak için kullandığınız
Adobe
Reader
yazılımıyla
bu
dosyaları
sadece
görüntüleyebilirsiniz. Oysa Pardus üzerinde gelen belge
görüntüleyici Okular [1], size bu belgeler üzerinde çalışmak için
mükemmel araçlar sunmakta.
Okular'ın size sunduğu en önemli özellikleri, PDF
dosyaları içerisinde yer imleri koymak, önemli yerlerin
altını çizmek, buraları serbest biçimde işaretlemek ve not
almak olarak sayabilirim. Salt görüntü halindeki PDF dosyaları
üzerinde not alabilmek, ve çalıştığınız bütün PDF dosyaları
üzerinde aldığınız notları ve yer imlerini tek pencereden
görebilmek, bu notlara hızlıca ulaşabilmek mükemmel bir şey!
Okular ile bir PDF dosyası açın ve F6 tuşuna basarak neler
yapabileceğinizi
kendi
gözleriniz
ile
görün
derim.

Ben, Okular belge görüntüleyicisinin yanında, Okular'a göre
çok daha hızlı olan bir belge görüntüleyici olan Evince [2]
yazılımını aslında daha fazla kullandım. Okular, birkaç belge ile
Tezimi yazacağım platforma karar verdikten sonra işler benim aynı anda çalışırken, özellikle görsel olarak zengin belgelerde
için biraz daha kolaylaşmıştı. Bundan sonra sıra tez çalışmam performans düşüklüğü yaratıyor. Evince ile PDF dosyalarını
için ihtiyacım olan yardımcı yazılımları belirlemekteydi.
çok daha hızlı ve kolay görüntüleyebiliyorsunuz.
Tezime temel oluşturabilmek için, birçok makale ve kitap
okumam gerekiyordu. Bu makale ve kitaplar basılı ortamda Belge görüntülemenin dışında, çok önemli bir ihtiyaç ise not
olduğu gibi, elektronik ortamda da bulunmaktaydı. Elektronik tutmak. Pardus üzerinde gelen masaüstü notları çok işe
ortamda bulunan kitap ve makaleler, genellikle PDF ve ofis yarıyor. Ancak notlarınızı daha organize olarak tutmak
dokümanı biçemindeydiler. Ofis dokümanlarının üzerinde isterseniz, Basket yazılımı tam size göre. Bir diğer alternatif ise,
çalışmak kolaydı, fakat PDF biçemindeki belgelerde çalışmak, o notlarınızı bir ofis belgesinde tutmak. Ben bu üç yöntemi de
kadar kolay değildi.
kullandım. Hızlı notlar için masaüstü notlarını, planlama için
Yardımcı yazılımlar
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Basket'i ve kontrol için ise ofis belgelerini not tutmak için kaynakça kısımlarının bulunması. Tezi yazarken yararlan
dığınız onlarca kaynağı doğru şekilde belirtmelisiniz ve doğru
kullandım.
biçimde tezinizde yer vermelisiniz.
Biraz ileri teknoloji
Tez yazarken kullandığım OpenOffice.org (ve daha sonra
Belge yazmak, görüntülemek, not almak temel düzeydeki LibreOffice yazılımı), dipnot ve kaynakça konusunda kendi iç
yazılımlar ile başarılabilinecek işlerdi. Ama araştırma sürecini araçlarına sahiptiler. Ancak bu araçlar, maalesef tıpkı Microsoft
daha hızlandırmak için, biraz ileri teknolojiye ihtiyaç Office Word yazılımındaki gibi, biraz zayıf kalıyorlar. Öntanımlı
duymaktaydım. Bilgisayarımdaki kayıtlı tüm belgelerin içine tek olarak gelen dipnot ve kaynakça biçimlendirmesi, kişisel
tek girmek, sayfalarca belge arasında bir kavramı aramak, bu leştirilemiyor ve toplu halde kontrol edilemiyordu. Ayrıca, geriye
işin nasıl olacağı doğrusu kafamda bir soru işaretiydi. dönüp bu girdileri düzenlemek ise hiç kolay değildi. Kısaca,
Google'de arama yapmak, bildiğiniz gibi, bilgisayar yerelinde zamanınız var ise elle dipnot girişi ve kaynakça oluştura
arama yapmaktan çok daha kolay. Ama benim bilgisayarımda bilirsiniz. Bunun yanı sıra çevrimiçi hizmetleri kullanarak bu
topladığım belgelerin içeriğinde de arama yapabilmem gerekir ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Maalesef bu yöntemlerin hiçbirisi
bana makul gelmedi. Bu konuda araştırma yaparken, belki de
di.
tezim için en önemli araç olan Zotero ile karşılaştım.
Bu noktada devreye, ileri teknoloji ürünü olan Nepomuk ve
Strigi servisi girdi. Belgelerimi tuttuğum dizini, Nepomuk ve Zotero, akademik alanda çalışan insanlar için bulunmaz bir
Strigi servisine indekslettirdim. Nepomuk sayesinde bu nimet! Sundukları ile sizi çok büyük sıkıntılardan kurtaran
dosyalara etiketler koydum. İşime ne seviyede yaradıklarına mükemmel bir uygulama.
göre, dosyaları, 5 yıldız üzerinden oyladım. En önemli kısım
olan dosya içeriğinde arama işlemini ise, Strigi ile hallettim. Zotero, temelde bir Firefox uygulaması. Ofis yazılımınız ile
Dolphin'de arama kutucuğuna aramak istediğim kelimeyi iletişim kurup, bilgisayarınızdaki veya İnternet'te gezinirken
yazdığımda, dosya adında ve içeriğinde o kelimeyi içeren bütün karşılaştığınız bir eseri kütüphanenize almanızı sağlayan ve
belgeler karşıma çıktı. Bu sayede araştırma sürecim çok akademik olarak kaynak gösterebilmeniz için gerekli bilgileri
hızlandı. Onlarca dosya ve binlerce sayfa arasından bir kelimeyi kolayca girerek, bu kaynakları elinizin altında tutabileceğiniz
bir uygulama. Zotero, sadece bununla da sınırlı kalmayarak,
bulmak, daha kolay olamazdı doğrusu.
araştırma yapanlar, kitap, belge, kılavuz yazanlar için
bulunmaz nimetler sunuyor. Zotero ile araştırma yapmak,
kaynak toplamak ve kütüphane oluşturmak çok kolay.
Çok Büyük İhtiyaç :
Ayrıca, sunduğu ücretsiz üyelik servisi ile, kütüphanenizi,
Tezlerin şekil şartlarına tabi olduğunu belirtmiştim. Bu notlarınızı ve dosyalarınızı (100MB'a kadar ücretsiz) Zotero
şartlardan en önemlisi ise tezlerde kullanılan dipnotlar ve sunucusu ile eşleştirebiliyorsunuz. Bu sayede tez çalışma

20

MAKALE
larınıza İnternet'e bağlı olan herhangi bir bilgisayardan da
devam edebiliyorsunuz. Bu servisin sağladığı en önemli özellik
ise, veri güvenliği. Düşünsenize, çalışmanızda kullanmak için
yaklaşık 100 eserlik bir kütüphane oluşturdunuz, hepsinin eser
adından tutun, basım yılı, yayınevi çevirmeni gibi gerekli
bilgilerini yazdınız. Ya bilgisayarınıza bir şey olursa? Ya bunca
veri ve veri bilginiz giderse, ya da bilgisayarınız çalınırsa?
Zotero, sizin için bu senkronizasyonu otomatik olarak yaparak
sizi bu büyük sıkıntıdan kurtarıyor.

eser toplayın, tek tıkla bunları dipnot olarak ekleyin, tek tıkla
kaynakça oluşturun, tek tıkla bütün belgelerinizi güncelleyin.
Bir belgede Zotero düğmelerine ilk kez tıkladığınızda, size,
belgenizde hangi dipnot ve kaynakça sitili kullanmak istediğiniz
sorulacaktır. Öntanımlı olarak dünyada yaygın olan Modern
Language Association, Harvard Reference Format, American
Sociological Association, Chicago Manual of Style gibi birçok
biçim karşınıza çıkmakta. Eğer okulunuz bu biçemleri
öneriyorsa, listeden seçip hemen atıf yapmaya, dipnot koymaya
ve kaynakça oluşturmaya başlayabilirsiniz. Fakat benim
okulum gibi, okulunuz bu biçemler dışında bir biçem istiyorsa
yapabileceğiniz iki şey bulunmakta. Birincisi, Zotero'nun
sitesinden ekstra biçimler indirebilirsiniz, binlerce biçim sizin
kullanımınız için Zotero Biçim Deposunda [5] sizi bekliyor.
Buradan biçim önizlemelerini de görebiliyorsunuz. Eğer
şanslıysanız okulunuzun istediği biçimi buradan tek tıklama
ile (“Install”) kurabiliyorsunuz. Eğer istediğiniz biçim burada da
yoksa, Zotero size bir alternatif daha sunuyor. Bu ikinci
seçenekte, kendi biçiminizi kendiniz oluşturabiliyorsunuz. Bu
ikinci seçenek için Zotero size bu işi nasıl yapacağınız
konusunda bir belgeleme de sunuyor. Belgeleme [6] İngilizce.
Biraz XML biliyorsanız, diğer stillerden de kopya çekerek, kendi
stilinizi oluşturabilirsiniz.

Zotero'yu kısaca tanıttıktan sonra, Zotero'nun Pardus üzerinde
nasıl kullanılacağına değineyim. Zotero dediğim gibi bir Firefox
eklentisi.
Zotero'yu
kendi
sitesinden
kolayca
indirip
yükleyebilirsiniz.
Zotero'yu
Firafox'a
kurduktan
sonra,
yapılaması gereken önemli bir iş kalıyor. Zotero ve Kelime
İşlemci'yi birbirine bağlamak. Bunun için, Zotero'nun kendi
sitesinden kelime işlemciniz için uygun eklentiyi bulup
kuruyorsunuz [3]. Pardus 2011 için Zotero 2.1; Zotero 2.1 içinse
OpenOffice.org/LibreOffice
eklentisini
seçebilirsiniz.
Bu
eklentileri kurduktan Firefox yeniden başlayacak ve yeni bir
pencerede Zotero yapılandırma ekranı ile karşılaşacaksınız.
Hiçbir ekstra ayar yapmadan “İleri” düğmesine tıklayarak
kurulumu
tamamlayabilirsiniz.
LibreOffice
programını
açtığınızda araçlar çubuğunuzda Zotero araç çubuğunu
göreceksiniz. Pardus 2009 üzerinde nasıl kurulum yapılacağı
konusunda ise PardusWiki'deki Zotero maddesine [4] bakabi Ben, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tez
hazırlama yönergesine göre, kendi Zotero stilimi kendim
lirsiniz.
oluşturdum. Elimden geldiğince doğru yapmaya çalıştım, bazı
Zotero araç çubuğu, çok basit bir kullanıma sahip. Sadece 7 yerlerde küçük sıkıntıları olsa da işimi gördü. Bu biçim
tane düğmeye sahip. Bu düğmeler sırasıyla; Başvuru (Dipnot) dosyasını, http://bluzz.net/tezim adresi altında bulabilirsiniz.
ekle, Başvuru (Dipnot) Düzenle, Kaynakça (Bibliyografya) ekle,
Kaynakça (Bibliyografya) düzenle, Yenile ve Zotero alan kodunu Zotero konusununda son olarak, Zotero'nun çok güçlü bir
temizle. Daha kolay bir menü olamazdı doğrusu... Eser araştırma aracı olduğunun altını tekrar çizmek isterim. Kendi
izleyebileceğiniz
tanıtım
videolarında
da
bilgilerinizi Firefox üzerinde oluşturun, İnternet'te gezerken sitesinden

21

MAKALE
görebileceğiniz gibi, çok yetenekli ve zeki bir araç. Basit düzeyde
bireysel kullanımın yanı sıra, bir araştırma grubunda
çalışıyorsanız, ortaklaşa çalışma ve konusunda da araştırma
grupları kurarak
veya hazır gruplara katılarak ortak
kütüphaneler oluşturup, bu kütüphanelerden ve notlardan
faydalanabiliyorsunuz.
Diğer
taraftan
Sosyal
Paylaşım
paralelinde, Zotero kullanan kişileri ve çalıştıkları disiplinleri
(bilim dallarını, ilgi alanlarını) görebiliyorsunuz. Örneğin;
Makine Mühendisliği veya Nöroloji konusunda araştırma
yapıyorsanız, yurt dışında sizinle aynı alanda çalışan kişilerle
Zotero üzerinden iletişime geçebilir, kaynakça paylaşımında
bulunabilirsiniz. Bu da gerçekten bulunmaz bir nimet, özellikle
ülkemizde yurt dışındaki kişiler ile irtibata geçmenin zor
olduğunu göz önüne alınca, üretimi ve araştırmayı paylaşmak
Zotero'nun bize sunduğu çok güzel bir imkân.

yerelleştirmeleri için çalışmalara katıldım, LibreOffice'in bugün
%100 Türkçe bir arayüz ile karşımıza gelmesine katkı verdim.
“tr.libreoffice.org” sitesi için çalışmalarda bulundum.
Tez yazım sürecimde, ne Pardus ne de kullandığım diğer özgür
yazılımların hiçbiri beni yarı yolda bırakmadı! OpenOffice.org
ara ara çökse de belgelerimi hep kurtardı, LibreOffice'de ise
(Knazar değmesin!) henüz çökme yaşamadım. Bu açıdan
Pardus ve üzerinde gelen yazılımlarda emekleri geçenlere çok
teşekkür ediyorum.

Tezimi tamamen, Pardus üzerinde, başka bir platform veya bir
araç
kullanmadan
yazmak
benim
hayalimdi.
Bunu
gerçekleştirebildiğim için çok mutluyum. Pardus'un bir üretim
platformu olduğunu sürekli belirtmekteyim. Bilgisayarın sadece
İnternet ve eğlence aracı olmadığını, bir üretim aracı olduğunu
Son Söz
tekrar belirtmek isterim. GNU/Linux'un insanlara sunduğu
fırsatlardan yararlanarak, benim de kendimce bir ürün ortaya
Yukarıda bahsettiğim araç koyabilmem ve bunun kabul görmesi, beni manevi açıdan çok
lar, özellikle Zotero, tez mutlu etti.
yazım sürecimi inanılmaz
kolaylaştırdı. Zemberek imla denetimiyle, tez genelinde yazım Eğer siz de akademik alanda araştırma yapıyorsanız, bu
denetimi sağladım. OpenOffice.org/ LibreOffice Calc ile tablolar, araştırmalarınızda ve tez çalışmalarınızda Pardus kullanmanızı
çizelgeler ve grafikler oluşturdum, bunları kolayca Kelime şiddetle öneririm. Yukarıda bahsettiğim bütün yazılımlar ve
işlemci içerisine kopyaladım, ve kelime işlemci içerisinde de size sunduğu ileri teknolojiler ile Pardus araştırma alanında
düzenleyebildim. Bazı ham ve virgülle ayrılmış verileri(CSV) diğer rakiplerinden hiç de geri kalmıyor!
çevirmede Gedit'i kullandım. PDF dosyalarını birleştirmede,
kesmede sevgili Fırat Özgül'ün yazmış olduğu Harman Son olarak, bu süreçte içimde kalan bir iki husustan
yazılımını kullandım. Elbette ara ara yaşadığım sorunlar, bahsedeyim. Birincisi tezimi yazarken kullandığım yazı tipi, tez
hatalar oldu. Sorunları çözmem zor olmadı, hatalar içinse hata yönergesine uyun bir seçim yaptım, seçenekler arasından
kaydı girdim. Hatta bazı iyileştirme önerilerinde de bulundum. Times New Roman karakterini seçtim Alternatif olarak, özgür
Tezimi yazmaya başladığımda OpenOffice.org kullanırken, bir yazıtipi olan Liberation Serif'i seçebilirdim, veya Arial yerine
tezimi yazarken yaşanan gelişmeler neticesinde tezimi, Liberation Sans da seçimim olabilirdi. Gerek zaman, gerekse
LibreOffice kullanarak bitirdim. Bu süreçte LibreOffice bu tiplerin döküm alacağım bilgisayarlarda nasıl görüntü
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leneceğini bilmediğimden bu şekilde yapmak durumunda
kaldım. Ama biraz daha zamanım olsaydı, yazıtipini değişik [1] http://tr.pardus-wiki.org/Okular
kullanmak
isterdim.
[2] http://projects.gnome.org/evince/?guid=on
[3] http://www.zotero.org/support/word_processor_plugin_installation
İkinci olarak ise, gerek okulumun sitesinde, gerekse YÖK tez [4]http://tr.pardusbankası ve tez yönergelerindeki anlatımların tamamı, Windows wiki.org/NASIL:Firefox_ve_Zotero_eklentisi_ile_kaynakça(bibliyograf
sistemleri üzerinde kullanılacak uygulamalar ile ilgili. Biraz ya)_yönetimi
zamanım olsaydı, bu yönergeleri GNU/Linux üzerinde [5] http://www.zotero.org/styles
kullanılacak yazılımlar ile değiştirip paylaşmak isterdim. [6] http://www.zotero.org/support/dev/citation_styles
Maalesef bunları yetiştiremedim.
Yapabildiğim şey, modern yazılımlar ve araştırma araçları ile
Pardus'u bir araya getirebilmek ve bununla bir tez ortaya
koyabilmek oldu. Bu sayede, Pardus'un araştırma alanında da
kullanılabileceğini ve diğer sistemlerden hiçbir eksiği olmadığını
gösterdiğimi düşünüyorum.
Umarım yakın zamanda, Pardus üzerinde hazırlanan diğer
tezleri, Pardus üzerinde yazılan kitapları ve eserleri görebiliriz.
Bu yazıya konu olan “Avrupa Birliği'nde Yoksullukla Mücadele
ve Türkiye'nin Uyum Sürecindeki Yeni Uygulamalar” konulu
tezimin,
edergi'nin
bu
sayısına
özel
sürümünü
http://bluzz.net/tezim adresinde bulabilirsiniz.
Meraklıları için Bağlantılar:
Libreoffice.org  http://tr.libreoffice.org
OpenOffice.org  http://www.openoffice.org.tr
Zotero  http://www.zotero.org
Okular  http://tr.pardus-wiki.org/Okular
BasKet  http://tr.pardus-wiki.org/BasKet
Knotes  http://tr.pardus-wiki.org/KNotes
Nepomuk  http://nepomuk.semanticdesktop.org/

OpenClipArt
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PiSiDo ile Paket Yapımı
Anıl ÖZBEK

ozbekanil@gmail.com

Pardus'un paket yapmak için en çok yardımcı
araca sahip dağıtımlardan biri olduğunu biliyor
muydunuz? Öyleyse kendi paketinizi yapmak için
neden bekleyesiniz ki? Geliştirilmesine yeni başlanan
PiSiDo ile siz de kolayca bir paket yapabilirsiniz.
Nasıl mı? Onu da Anıl ÖZBEK anlatsın bize.

NASIL?
PiSiDo [1], kısa bir süre önce, Hüseyin Kozan [2] tarafından
geliştirilmeye başlanan, basit bir PiSi paketi oluşturma
uygulamasıdır. Kaynak kodu, paket, derleme süreci ve paketçi
hakkında, kullanıcıdan bilgiler toplar ve bir Pisi paketi
oluşturmak
için
gereken
"actions.py",
"pspec.xml",
"translations.xml" gibi dosyaları hazırlar.
Özgür bir uygulama olan PiSiDo'ya, eğer C++ biliyorsanız, kod
desteği verebilirsiniz. Eğer bildiğiniz yabancı dillerden biri için,
henüz çevirisi yoksa, çeviri dosyaları hazırlayabilirsiniz. Kulla
nım sırasında karşılaştığınız hataları ve "şu da olsaydı harika
olurdu" dediğiniz özellikleri, geliştiricisine iletebilirsiniz. Bunlar
dışında, kullanımına ve tanıtımına yönelik bu tip yazılar
yazabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi, özgür bir yazılama
destek vermek için bir çok yol mevcut. Bunlardan sizin için en
uygununu tercih ederek, uygulamanın gelişimine katkıda
bulunabilirsiniz.
PiSiDo için, Pardus Hata Takip Sistemi üzerinde bir paket isteği
[3] mevcut; ama henüz depolarda olmadığı için kullanıcının bu
uygulamayı elle yüklemesi gerekiyor. PiSiDo PiSi paketleri hazır
olduğu için, kurulum son derece kolay. Sisteminiz için uygun
paketi seçerek, PiSiDo kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz:
32 bit Pardus 2011 için:
http://huseyinkozan.com.tr/indir/pisido-1.3-4-p11-i686.pisi
64 bit Pardus 2011 için:
http://huseyinkozan.com.tr/indir/pisido-1.3-4-p11-x86_64.pisi
Unutmamanız gereken şey, bu paketlerin kararlı (stable) depo
kullanan bir sistem üzerinde oluşturulduğudur. Eğer geliştirme
(devel) veya test (testing) depolarından birini kullanıyorsanız,
PiSiDo'yu
aşağıdaki
şekilde
yüklemelisiniz:

Wikimedia
Commons
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$ sudo pisi it -c system.devel
$ sudo pisi bi
http://huseyinkozan.com.tr/files/temp/pisido/pspec.xml
$ sudo pisi it pisido*.pisi
PiSiDo'yu yükledikten sonra, KDE Menüsü'nden Uygulamalar
> Geliştirme > PiSi Paketi Yapıcı (PiSiDo) yolunu takip ederek
veya Alt + F2'ye bastıktan sonra, pisido yazarak kolayca
açabilirsiniz. Şayet, "ben konsoldan açacağım; hem de eğer
hata alırsam ne olduğunu rahatça görmüş olurum" derseniz de
"Konsole" üzerinden aşağıdaki komutu vermeniz yeterli:
$ pisido
PiSiDo gibi bir aracı incelemenin en iyi yolu, onunla bir paket
yapmaya çalışmak olacağından, hemen bir paket seçerek buna
başlayalım. Ben PiSiDo'yu test etmek için bir süredir aklımda
olan Search and Rescue II'yi [4] seçtim. PiSiDo'yu açarak,
yardım belgelerine şöyle bir göz attıktan sonra da kolları
sıvadım.

gerçek adresini girebilmeliyim. PiSiDo da, paket dosyalarına, bu
internet adresini ve indirilmiş arşiv dosyasından sha1sum
toplamını ekleyebilmeli. Şu an bu iki seçenek, sadece ayrı ayrı
kullanılabiliyor.

"Dizin Yolu" seçeneğiyse, bir dizinin sıkıştırılarak arşivlen
mesini ve pakette bunun kullanılmasını sağlıyor. Yanlış tahmin
PiSiDo'yu ilk açtığımızda bizi, "Paket" sekmesi karşılıyor; ama etmiyorsam, kendi geliştirdiği uygulamaları paketlemek
"Kaynak Kod" sekmesi daha önde bulunduğu için, bir kullanıcı isteyenlerin işine yarayabilecek bir özellik.
olarak, ilk önce ona bakmam gerekmiş gibi hissediyor ve ona
Şimdi benim durumum için en uygun seçenek gibi görünen
geçiyorum.
"Url Adresini" seçiyor ve bu alana;
"Kaynak Kod" sekmesinde, paketlenmek istenen arşiv dosyasına
ait seçenekler bulunuyor ve bu kısım, olması gerekenden biraz mirrors://sourceforge/sar2/sar2-2.3.0.tar.bz2
fazla kalabalık olmasına rağmen, yeteri kadar kolaylık
değerini giriyorum. Hazır konusu açılmışken de, konuyla ilgili
sunmuyor gibi duruyor ilk bakışta.
bir özellik isteğinde bulunmak istiyorum. Yukarıda görmüş
"Sıkıştırılmış dosya" ve "Url Adresi" seçeneği, bir şekilde bir olduğunuz adresin pek de normal olmadığı dikkatinizden
arada kullanılabilmeli bence. Halihazırda indirmiş olduğum bir kaçmamıştır. PiSi'nin yansı desteği olduğundan, yansı sunan
arşiv dosyasını seçebilmeliyim ve bunun internet adresindeki sitelerdeki arşivler için bu tip adresler kullanılıyor. Ama paket
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yapan kişilerin, bunu elle yapmalarına gerek yok. Adres girilen
alanın, girilen adresleri kontrol edip, eğer yansıya sahipse
adresi otomatik olarak değiştirmesi çok harika bir özellik
olurdu. Benim PiSiYaP için aklımda [5] olan bir özellik, umarım
PiSiDo'da da olur.

Bu bölümle ilgili söyleyebileceğim son şey; eğer indirilmiş arşiv
dosyaları
seçildiğinde
/var/cache/pisi/archives
dizinine
kopyalamak için bir seçenek yoksa, böyle bir seçeneğin
eklenmesi, arşiv dosyasının tekrar indirilmesinin önüne
geçeceği için iyi olur.

Adresi girdikten sonra, ne yazık ki yukarıdaki bahsettiğim
nedenlerle, sha1sum toplamını elle konsoldan hesaplamak ve
ilgili alana eklemek gerekiyor. Gözde büyütülecek bir durum
değil; ama elimizde arşiv varken gereksiz bir durum oluyor. Bir
dosyanın sha1sum toplamını öğrenmek için şu komut yeterli:

Şimdi "Paket" sekmesindeyiz. Epey bir seçenek var burada da,
o yüzden oyalanmadan devam edelim :) "PiSiDo Çalışma Dizini"
olarak, her paket için dizin seçilmesi gerekiyor. Bunun yerine,
genel bir çalışma dizini olarak ele alınıp, PiSiDo üzerinde
oluşturulacak tüm paketlerin dizinlerinin, bu ana çalışma
dizini altında oluşturulması sağlanabilirdi. Böylece, çoğu
kişinin tercih edeceği bu yöntemle, daha az seçenekle ve daha
az sürede paket yapımı gerçekleştirilebilinirdi.

$ sha1sum sar2-2.3.0.tar.bz2
c41e38cb725e9aae1f833c6908cbce1a2a9ced6b sar22.3.0.tar.bz2

Çalışma dizini isim ve sürüm bilgileri, kolayca kullanıcı
Anasayfa kutucuğuna da oyunumuzun anasayfa adresini, yani tarafından doldurulabiliyor; ama bunlar da arşiv dosyasından
http://sar2.sourceforge.net değerini yazdıktan sonra, "Kaynak elde edilebilecek değerlerden. İlerleyen sürümlerde, bunlara
Kod" sekmesindeki işimizi bitirmiş olacağız.
yönelik çalışmalar yapılırsa güzel olur.
Lisans bölümünü doldurmak için, oyunun ana sayfasına veya
arşiv dosyasının içine bakmamız yeterli. COPYING veya
LICENSE gibi dosyalar bize gerekli bilgileri verecektir. Bu
alanın doldurulmasının otomatik şekilde olması da çok
istediğim; ama henüz çok yeni olan böyle bir projeden
beklemediğim bir özellik. İlerleyen zamanlarda, arşiv içinden
çıkacak olası lisans dosyalarını, bir lisans veritabanıyla
karşılaştırıp bu değerin otomatik olarak girilmesini sağlamak,
eminim
pek
çok
paketçinin
hayatını
biraz
daha
kolaylaştıracaktır. :)
IsA bölümünde de uygulamamız genel anlamda bir grafik
arayüzlü uygulama olduğu için "app:gui" seçeneğini
işaretliyoruz. "PartOf" bölümünün şu an gerekli olup
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olmadığından emin değilim ve şu zamana kadar, sadece bir
pakette (gimpgap) kullandığımı hatılıyorum. Bu yüzden
burasını,
herhangi
bir
seçim
yapmadan
geçiyorum.

kullanılabilir. İnşa zamanındaki eksik bağımlılıklar, oyunun
derlenmemesine; çalışma zamanındaki eksik bağımlılıklarsa
oyunun bir kısmının veya tamamımın çalışmamasına neden
olacağından, bu kısımlara gerekli önemi vermeliyiz.
Şimdi özet ve açıklama kısımlarını dolduralım. Özet kısmına, "A
rescue helicopter simulator" ve Açıklama kısmına da "Search
and Rescue II is a rescue helicopter simulator for GNU/Linux.
It features several missions in which the player pilots a
helicopter in order to rescue people in distress. There are
several scenarios and helicopter models." değerlerini yazarak
paketi bitirmeye biraz daha yaklaşıyorum. Bu bölümde
yapabileceğim tek eleştiri de sanırım "Açıklama" kutucuğunun
gereğinden fazla büyük olması. Bu alan biraz daha küçük
tutulabilir. Sonuçta paket açıklamaları, genelde bir iki cümlelik
ve yine aynı şekilde bir iki satırlık bir şey oluyorlar.

Yaptığım
araştırmalar
kutucuğuna

sonrasında

"İnşa

Bağımlılıkları"

libX11-devel, libSM-devel, libXmu-devel, libsdl-devel, sdl-imagedevel, freealut-devel, mesa-devel, libICE-devel, libXpm-devel
paketlerini, "Çalışma Bağımlılıkları" kutucuğuna da
libX11, libSM, libXmu, libsdl, sdl-image, freealut, mesa, libICE,
libXpm

Şimdi, paketimizin çalışabilmesi için epey önemli olan, paketlerini yazdım. Bunlar eksik veya fazla olabilir. Oyunu
bağımlılık yazma bölümündeyiz. Bağımlılıkları öğrenmek için, paketleme esnasında, derlerken ve paketledikten sonra
arşiv dosyasındaki README, INSTALL gibi dosyalar, inşa oynarken bu tip hatalar düzeltilebilir.
betikleri, diğer dağıtımların paketleri ve oyunun kendi sitesi
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Eğer uygulama içinden, menüde kısayol oluşturmak için bir sonraki sekmeye geçiş yapalım.
Desktop dosyası çıkmıyorsa, "Menü Simgesi Oluştur" seçe
neğini açabilirsiniz.

Şimdi "Derleme" sekmesine geçelim ve oyunumuzun nasıl inşa
edileceği hakkındaki ayarlamaları yapalım. GNU/Linux'taki
oyunlar ve diğer tüm uygulamalar, genellikle bir inşa sistemi
kullanır ve PiSi de bu inşa sistemlerine ait dosyaları işleyerek,
paketlerin oluşturulmasını sağlar.

Bir uygulamanın hangi inşa sistemini kullandığını ilk
başlarda anlamakta zorluk çekebilirsiniz, ama herbirinin
kendine özgü dosyaları olduğu için, zamanla, arşiv içeriğine
bir bakış atarak hangi inşa sisteminin kullanıldığını
anlayabilirsiniz.
Buradaki oyunumuz SCons'u [6] kullanıyor. Bu sebeple
"Actions Şablonları" bölümünden Scons'u seçiyorum.
Şimdilik hazır dosyada herhangi bir değişiklik yapmadan

"Paketleyici" bölümünde kimsenin zorlanacağını zannet
miyorum. Adınızı, soyadınızı ve de eposta adresinizi yazdınız
mı, bu sekmedeki göreviniz tamam demektir. Aslında ilk
kullanımda bu tip eleştiriler yapmak doğru değil, çünkü gözden
kaçan noktalar olabilir. Yine de her ihtimale karşı, söylemekte
fayda var. Bu
sekmedeki bil
giler de, her
paket için sak
lanırsa harika
olur. Şu anki
durumu bilmi
yorum; eğer za
ten öyleyse, gü
zel bir özellik
demiş olalım sa
dece.
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Sonrasında "Oluştur" düğmesine basıyorum ve paket seçeneklerle, PiSiDo paket projeleri, kaydedilip açılabiliyorlar.
dosyalarının başarıyla oluşturulduğunu söyleyen bir mesaj, Böylece yaptığınız bir pakete ara verip, başka bir zaman
bana her şeyin yolunda gittiğini söylüyor.
çalışmaya devam edebiliyorsunuz.
Oyun paketlerinin oluşturulduğu dizine gittiğimde, zaten oyun
için
bir
dizin
oluşturulduğunu
görüyorum
(~/searchandrescue2/searchandrescue2). Yani özellikle bir dizin
oluşturmama gerek yokmuş.

"Araçlar" menüsündeyse, oluşturulmaya çalışılan paketle ilgili
çeşitli dizinlerin açılması ve pspec.xml'i değiştirmeden inşa
yapmak için seçenekler bulunuyor. Sonuncusu hakkında pek
bir fikrim yok açıkçası. "Yardım" bölümünde gördüğümü
hatırlıyorum ama tekrar bakmam gerek sanırım. :)

Eğer "İnşa Et" seçeneği aktifken "Oluştur"a bassaydık ne
olurdu? Onu görmek için, bir de bu şekilde deneyelim. Yetkili "Ayarlar"dan da uygulamayla ilgili çeşitli değişiklikler yapıla
kullanıcı olabilmemiz için, bir iletişim penceresi açılıyor. biliniyor. Buradan da anladığıma göre, paketçi bilgilerini her
Parolamızı girdikten ve onayladıktan sonra bir Konsole ekranı pakette tekrar tekrar girmeye gerek yok :)
açılarak paket dosyalarını inşa etmeye başlıyor.
"Yardım" menüsü altından da PiSiDo'nun yardımına, Pardus
Developer Base'deki Actions API Sayfasına [7] ve PiSi Spec
dosyasına [8] ulaşılabilir.
Şimdi PiSiDo'yu kapatalım ve paket dizinimize geçelim. Ne
yazık ki PiSiDo, şu an için bir translations.xml oluşturamıyor.
Bunun için hemen elle bir tane oluşturup, içine şunları
ekledim:
<?xml version="1.0" ?>
<PISI>
<Source>
<Name>searchandrescue2</Name>
<Summary xml:lang="tr">Bir kurtarma helikopteri
Bu özelliğin, karşılaşılan hataların grafik arayüz üzerinden simülatörü</Summary>
giderilebilmesine olanak sağladığı için, çok işe yarayacağını
<Description xml:lang="tr">Search and Rescue II, GNU/Linux
tahmin ediyorum. Şimdiyse PiSiDo'nun arayüzünden biraz için bir kurtarma helikopteri simülatörüdür. Oyuncuların bir
daha bahsedip, oluşturulan dosyalar üzerinden incelemeye helikopteri kullanarak kaza geçirmiş insanları kurtarmaya çalıştığı
devam etmek istiyorum.
çeşitli görevler sunuyor. Oyunda farklı senaryolar ve helikopter
modelleri bulunuyor.</Description>
PiSiDo'nun Dosya menüsü altında, "Paket İnşa Bilgisini Kaydet"
</Source>
ve "Paket İnşa Bilgisini Yükle" seçenekleri bulunuyor. Bu </PISI>
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Tüm bu değişikliklerden sonra paketi bir deneme zamanı geldi,
konsoldan,

Şimdi actions.py'ye bakalım:
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

$ sudo pisi bi pspec.xml -d

komutunu verelim bakalım ne olacak?! Tabii siz, benim gibi,
satırlarından sonra yine yorumlu bir boşluk olmadığı için elle
"from pisi.actionsapi import get" satırını uygun yere eklemeyi
ekliyorum. Yani şu hale getiriyorum:
unutmayın. :)
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*#
Aşağıdaki kısımlar
siliyorum:

burada

gereksiz

olduğundan

# Use this as variables:
# Package Name : searchandrescue2
# Version : 2.3.0
# Summary : A rescue helicopter simulator
Paketin çalışma dizini ilgili olan şu kısımları:
# if archive have project in a sub directory:
# WorkDir="searchandrescue2-"+ get.srcVERSION()
+"/sub_project_dir/"
aşağıdaki gibi değiştiriyorum:
WorkDir = "sar2-%s" % get.srcVERSION()

Oyunun kurulum kısmı olmadığı için, bunu da elle yapmam
gerekecek. Büyük ihtimalle öntanımlı oyun dizini, "local", "/"
veya "games" içerdiği için, bu kısımlara yamalama gerekecek.
Bakalım kısaca bunlara da değinerek, yazıyı fazla uzatmadan
bunları
bitirebilecek miyim?
Aşağıdaki kısmı tamamen değiştirmemiz gerekiyor:
def install():
scons.install()

# pisitools.dodoc("AUTHORS", "BUGS", "ChangeLog", "COPYING",
"NEWS", "README")
# pisitools.dobin("searchandrescue2")
Şöyle bir şey olacak sanırım:
def install():
pisitools.dobin("bin/sar2")

pisitools.insinto("/usr/share/sar2", "data/*")
pisitools.insinto("/usr/share/applications", "extra/sar2.desktop")
İnşa esnasında bir yapılandırma yapılmadığı için aşağıdakileri
pisitools.insinto("/usr/share/pixmaps", "extra/sar2.xpm")
de siliyorum:
pisitools.dodoc("AUTHORS", "CHANGELOG", "HACKING",
def setup():
"LICENSE", "README")
scons.configure()
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Hımmm... Oyunu bu şekilde oluşturup kurduğumda, şöylesine
detaylı bir hata kaydı aldım:
$ sar2
Search and Rescue II was unable to find the data files in:
/usr/share/games/sar2

Please verify that you have installed the program properly. If you
have installed the global data files in a non-standard location, then
you should set the environment variable
"SEARCHANDRESCUE2_DATA" to refer to that non-standard location
(with an absolute path)
Sanırım bunun için bir yama en kolayı olacak. "actions.py"de
işimiz bitti gibi görünüyor, kapatabiliriz. Aşağıdaki gibi bir
yamanın işe yarayacağını düşünüyorum, deneyelim bakalım.
diff -Naur sar2-2.3.0.orig/data/objects/hanger01.3d sar22.3.0/data/objects/hanger01.3d
--- sar2-2.3.0.orig/data/objects/hanger01.3d 2011-06-13
01:56:27.000000000 +0300
+++ sar2-2.3.0/data/objects/hanger01.3d 2011-06-22
20:49:40.032000038 +0300
@@ -15,7 +15,7 @@
#$light 7 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000/0.000000/0.000000/1.000000
0.000000/0.000000/0.000000/1.000000
0.000000/0.000000/0.000000/1.000000 0.000000
180.000000 1.000000 0.000000 0.000000
begin_header
author
-texture_base_directory /usr/share/games/SearchAndRescue
+texture_base_directory /usr/share/sar2

texture_load hanger01 textures/hanger01.tex 0.600000
texture_load hanger02 textures/hanger02.tex 0.800000
end_header
diff -Naur sar2-2.3.0.orig/INSTALL sar2-2.3.0/INSTALL
--- sar2-2.3.0.orig/INSTALL 2011-06-13 01:56:29.000000000
+0300
+++ sar2-2.3.0/INSTALL 2011-06-22 20:48:26.456000038
+0300
@@ -64,7 +64,7 @@
These are some important files that will be installed:
+

'/usr/bin/sar2' for the binary executable.
'/usr/share/games/sar2/' for the data files.
'/usr/share/sar2/' for the data files.
'/usr/man/man6/SearchAndRescue.6.bz2' for the manual.
'$HOME/.config/sar2' for the game configuration.

diff -Naur sar2-2.3.0.orig/src/config.h sar2-2.3.0/src/config.h
--- sar2-2.3.0.orig/src/config.h 2011-06-13
01:56:37.000000000 +0300
+++ sar2-2.3.0/src/config.h 2011-06-22 20:50:08.973000037
+0300
@@ -509,7 +509,7 @@
#define SAR_DEF_LOCAL_DATA_DIR ".config/sar2"
/* Game data dir */
-#define SAR_DEF_GLOBAL_DATA_DIR "/usr/share/games/sar2"
+#define SAR_DEF_GLOBAL_DATA_DIR "/usr/share/sar2"
/* Subdirs, one of each in the local and global game dirs */
#define SAR_DEF_AIRCRAFTS_DIR
"aircrafts"

Yamayı eklemek için, uzun zamandır beklettiğimiz "pspec.xml"
dosyasını açalım. Burada ilk gözüme çarpan; yorum olarak
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Yazı çok uzun oldu. "pspec.xml"de yaptığım diğer değişiklikleri
çok kısaca anlatayım. Herhangi ek bir dosya ve ÇOMAR betiği
kullanmadığım için, "AdditionalFiles" ve "Provides" bölümlerini
sildim. "Files" bölümününün girintilenmesini düzeltip, paketten
çıkan dosyalara göre düzenledim. "PartOf" ve Türkçe çeviri ile
ilgili kısımları sildim. "PartOf" için emin değilim; ama çeviriler,
<!-kesinlikle pspec.xml'de olmamalı. Girintileme konusuysa,
<Patches>
umarım öncelikli olarak düzeltilir; çünkü bu şekilde, yeni
<Patch>Build path, if any</Patch>
kullanıcıların düzgün paketler yapması pek mümkün değil. En
</Patches>
üstte de <?xml version="1.0" ?> satırı yoktu, onu da ekledim.
-->
"Source", "Package" ve "History" etiketlerinin arasına da birer
Bu ifadeyi hem düzelterek, hem de oluşturduğum yamaya göre boşluk benden. :)
değiştirerek aşağıdaki hale getirdim. Ayrıca yama bölümünün
Sonuç bülümü yazıp, yazıyı
yeri, inşa bağımlılıklarının üstü değil, altıdır. Bu değişikliği de
iyice uzatmak istemiyorum.
yaptım:
PiSiDo, bu kadar yeni bir
uygulama olmasına rağmen,
<Patches>
harika
işler
yapıyor.
<Patch level="1">sar2-2.3.0-paths.diff</Patch>
Kullanıldıkça, katkı aldıkça ve
</Patches>
geliştirildikçe çok daha iyi bir
hal alacaktır. Bunlarda emeği
Bu yamadan sonra, mutlu sona yaklaştık sayılır. Konsolda
geçeceklere şimdiden teşek
görünen
şu
hatadan
da
kurtulmaya
çalışalım.
kürler.
/usr/share/pixmaps/SearchAndRescue.xpm: Unable to load
eklenen ifadelerin düzgün eklenmemiş olması. Ne yazık ki,
bunların elle ve dikkatle düzeltilmesi gerekiyor. Demek
istediğimin daha kolay anlaşılabilmesi için, şu güzel bir örnek
olacaktır:

Bunun için, "actions.py"nin kurulum bölümüne aşağıdaki [1] https://gitorious.org/pisido
[2] http://huseyinkozan.com.tr/
satırı ekleyebiliriz:
[3] http://hata.pardus.org.tr/show_bug.cgi?id=18343
[4] http://penguenlerdeoynar.blogspot.com/2011/06/iki-aramapisitools.dosym("/usr/share/pixmaps/sar2.xpm",
kurtarma-oyunu.html
"/usr/share/pixmaps/SearchAndRescue.xpm")
[5] http://code.google.com/p/pisiyap/issues/detail?id=14
Oyunun ismiyle ilgili farklı kullanımlar var. En iyisi, tüm [6] http://www.scons.org/
[7] http://developer.pardus.org.tr/guides/packaging/actionsapi/
yerlerde "sar2" şeklinde kullanmak.
[8] http://svn.pardus.org.tr/uludag/trunk/pisi/pisi-spec.rng
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NASIL?
Happy Kitty, Pardus için PlayDeb [1] benzeri, resmi olmayan bir
oyun deposu projesidir. Pardus kullanan oyunculara ve oyun
geliştiricilerine, özgür veya yeniden dağıtılabilir ücretsiz
oyunları, oyun konsolu emülatörlerini, oyunlarla ilgili araçları,
kütüphaneleri sunmayı ve Pardus'un, hem kullanıcılar hem de
geliştiriciler için, en iyi özgür oyun platformlarından biri haline
gelmesine yardımcı olmayı amaçlar.
Happy Kitty'nin Hedefleri
Happy Kitty'de asıl amaca ulaşmak için, çeşitli küçük hedefleri
yerine getirmek gerekir. Bu hedefler sürekli güncellenecek ve
artacak olsalar da, mevcut hedefler listesine göz atmak, genel
anlamda size fikir verecektir:
1 Pardus için tüm GNU/Linux oyunlarını paketlemek: Bu he
def ilk başta çok genel, büyük ve gerçekleşemeyecek gibi
görülebilir. Ama doğru şekilde alt hedeflere ayrıldığı zaman,
gerçekleştirmesi çok da zor değil. Çünkü halihazırda resmi
Pardus deposunda, geliştiricilerin oyun alanlarında, resmi
olmayan diğer Pardus depolarında ve Happy Kitty'nin kendi
deposunda, oyunların bir kısmı paketlenmiş durumda. Bu, her
şeye sıfırdan başlamamıza gerek bırakmadığı için işimizi çok
kolaylaştırıyor.

Hangi oyunu istediğinizden emin değil misiniz?
Sadece biraz zaman geçirmek için yeni bir şeyler mi
arıyorsunuz? Oyununuzu geliştirmek için ihtiyaç
duyduğunuz kütüphaneleri bulamıyor musunuz? Belki
de Happy Kitty tam aradığınız şeydir.

Yapmamız gerekenler ana hatlarıyla; Pardus için paketi olma
yan oyunları belirlemek, bunları yeni paket isteği olarak Happy
Kitty Hata Takip Sistemi'ne girmek, bunları paketlemek isteye
cek kişileri Happy Kitty'ye kazandırmak ve son olarak da bu
oyunları Happy Kitty deposuna eklemek. Happy Kitty'ye yeni
oyunlar ekleyebilmek için, belirli kaynaklardan faydalanabiliriz.
Bunlardan; The Linux Game Tome [2], PlayDeb [1], AUR [3], Qt
Apps.org [4], Pardus Hata Takip Sistemi [5], en kolay
ulaşılabilinecek olan kaynaklardır.
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Bu alt hedeflerden yalnızca The Linux Game Tome çok uzun
sürebilir. Çünkü Pardus epey genç bir proje olduğu için,
GNU/Linux'un ilk zamanlarına ait terminal ve X oyunlarının
pek çoğu Pardus'ta yok. Burada bulunana oyunlardan,
günümüzde hâlâ birilerinin oynamak isteyebileceği olanları
paketlemek gerekecek.
QtApps.org'un ise çok kısa bir sürede biteceğini söyleyebilirim.
Buradan paketlenmeyen çok az oyun kaldı ve Qt sever birkaç
paketçi, bir  iki hafta içinde kalan oyunları tamamlayabilir.

burada ismini geçirdiğim ve diğer birkaç programlama dilli,
Pardus deposuna kazandırılır.
3 Happy Kitty deposundaki oyunları belgelemek: Belgelemenin
nedenleri çok kolay tahmin edilebilineceğinden, sadece nasıl
yapmayı planladığımdan bahsedeceğim. Oyunlarla ilgili
belgelendirmeyi, Wiki üzerinden yapacağım. Burası, bir
bakıma, Pardus'taki paketler sayfası [9] gibi olacak.

Bir oyunun sayfasında, hangi bilgilerin ne biçimde yer alması
2 Oyunlarla ilgili kütüphaneleri ve oyun geliştirme araçlarını gerektiğine doğru cevap vermek, bu sayfaya bakacak
paketlemek: Happy Kitty sadece oyunculara değil, oyun gelişti kullanıcıların ve geliştiricilerin, kendi ihtiyaç duydukları
ricilerine de yönelik bir proje olduğundan, şu an Pardus bilgilere kolayca ulaşabilmelerini sağlayacaktır.
depolarında olmayan pek çok kütüphane ve aracın da Happy
Kitty bünyesinde paketlenmesi gerekiyor.
Happy Kitty'de programlama dilinden kütüphaneye, kütüp
haneden geliştirme araçlarına olmak üzere 30'un üzerinde
paket bulunuyor şu an. Bu sayı, yeni oyunları depoya aldıkça
artacaktır. Ne var ki, çok fazla artmasını istediğim bir alan değil
burası. Bir oyun için, onunla ilgili bir kütüphaneyi veya ek bir
uygulamayı paketlemek sorun değil. Ama bazen bir oyunu
paketlemek için, o oyunun yazıldığı programlama dilini ve o dile
ait temel kütüphaneleri de paketlemek gerekiyor. Bu, paketleme
sürecini uzatan ve zorlaştıran bir durum.
Kısacası Haskell [6], Scala [7], D [8] gibi programlama dilleri ve
bu dillerin kullanılması için geliştirilmiş temel kütüphaneler,
herkesin kolayca yararlanabilmesi için Pardus deposunda
olmalıdır, Happy Kitty deposunda değil. Bunun dışında sadece
oyunlara özgü programlama dilleri, kütüphaneler, çeşitli
ihtiyaçlar için Pardus deposunda olan programlama dilleri ve
kütüphanelerin, daha eski veya daha yeni sürümleri için,
Happy Kitty deposu son derece uygun olacaktır. Umarım

Şu an, üst bölümde paket ismi, hemen altında paket özeti ve
onun da altında oyunun kullandığı kütüphaneler ve dillerle
ilgili etiketler yer alıyor. Etiketlerden daha doğru yararlanmak
için, yollar bulunabilir. Örneğin; her bir oyuna, hem "game"
hem de türüne dair (mesela; "action") bir etiket veriyorum.
"game" etiketini vermemin nedeni, kütüphane ve diğer araçlarla
arasındaki farkı belirtebilmek. Bu işe yarasa da daha güzel bir
çözüm, "game.action" gibi doğrudan o paketin ait olduğu
bileşeni kullanmak olabilir. Tüm sayfalarda bu değişikliği
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yapmayı düşünüyorum.

koyarsak, en azından birkaç özgür oyunun daha videoya
kavuşmasını sağlayabiliriz. Tabii burada Happy Kitty geliştirici
Paketçi ismi, paketin lisansı ve paketin tüm bağımlılıklarını da ve paketçilerinden çok, Happy Kitty kullanıcılarına iş düşüyor.
etiketlerle belirtmeyi düşünüyorum. Etiketlerle ilgili bu kadar
çok konuşmam garip gelebilir; ama Google Code'da etiketler Oyunlar için belgelendirmeye başladım, ama kütüphane ve
büyük öneme sahip ve doğru kullanıldıklarında çok etkili diller için ne yapmamız gerektiğini henüz bilmiyorum. Bunları
oluyorlar.
ileride konuşup, sonrasında karar vereceğimiz şekilde bir yol
izleyebiliriz.
Oyun sayfasının gövdesinde ise, iki satır ve iki sütuna sahip bir
tablo bulunuyor. Tablonun sütunlarında; oyunun kısa bir 4 Kullanıcıların ve geliştiricilerin kullanması ve Happy Kitty ile
tanıtımı, oyunun videosu, oyunun ana sayfası ve oyunun ilgili konuları konuşabilmesi için eposta listesi veya listeleri
paketçisi bulunuyor. Şu an burada görebildiğim en büyük sunmak: Şu an sadece bir liste bulunuyor. "happykitty"
eksiklikler; oyunun SVN'deki yerine bir bağlantı olmaması, ismindeki bu liste [10], şu an hem SVN girdilerine (commits),
oyunun sürümünün belirtilmemesi ve o oyunla ilgili açık hem geliştiricilerin paketleme ve diğer geliştirmeye yönelik
kayıtlara bir bağlantı olmaması. Bunların hepsi kolayca tartışmalarına, hem de kullanıcıların aralarında yardımlaş
düzeltilebilecek konular, sadece biraz zaman ve yardımcı malarına yetiyor. Çünkü şu an, sadece ben varım kullanıcı ve
olabilecek gönüllüler gerekli.
geliştirici olarak. İleride şuradaki [11] veya benzeri fikirler
destek bulursa, "happykittycommits", "happykittydevel" ve
Oyun sayfalarını oluşturmadaki en büyük zorluklardan biri de, "happykitty" şeklinde üç eposta listesi kullanılabilir.
oyunlarla ilgili videolardır. Şu an sadece, YouTube üzerinde
videosu olan oyunlar için sayfa oluşturuyorum. Videosu 5 Pardus'un oyunlar konusundaki şöhretini artırmak: Happy
olmayanlar için, kendim bir tane video oluşturmaya çalışıyorum Kitty'yle, bir yandan Pardus'un oyunlar konusunda daha
ama ne yazık ki, her noktaya yetişebilmek pek mümkün fazlasını sunmasını sağlarken, bir yandan da Pardus'un oyun
olmuyor. Peki videolar neden bu kadar önemli? Bir oyun oynamak veya geliştirmek için doğru tercih olduğunu ilgililere
hakkındaki en doğru bilgiyi, onu oynayarak alırsınız. Bundan duyurmamız gerekiyor. Bunun için blog yazıları yazılabilir,
sonraki en doğru fikir edinme aracıysa, oyunun videolarıdır. identi.ca gibi servisler üzerinden anlık durum bildirimleri
Sonrasında da oyunun ekran görüntüleri ve tanıtım yazıları gönderilebilir, oyunlarla ilgili site ve forumlarda konusu
gelir. Kullanıcıya, bir oyunu yüklemeden önce, onu gerçekten geçiyorsa Pardus'ta ilgili oyunun veya kütüphanenin nasıl
sevip sevmeyeceği konusunda doğru bilgiyi verebilmeliyiz. kurulabileceğinden bahsedilebilir.
Burada bir öneri şu olabilir; videosu olmayan oyunlar için
ekran görüntüsü koyalım, videosu olduğunda onunla 6 Paket inceleme (review) sürecine etkin şekilde katılım sağ
değiştiririz. Eğer böyle yaparsak, inanın, o oyunların asla lamak: Şu ana kadar Happy Kitty'ye eklenen paketler, herhangi
videoları olmaz. Beş on yıllık özgür oyunların bile bir videosunu bir inceleme sürecinden geçmedi. Ama Happy Kitty'ye katılan
bulamamak, insanı üzüyor. Eğer kendimize böyle bir hedef ikinci bir paketçiyle birlikte, bir paket inceleme sürecinin
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işletilmesi gerekiyor. Böylece depoya eklenen paketlerin daha
kaliteli ve hatasız olması sağlanabilecek. Henüz inceleme
politikası hakkında bir belge yazmadım; ama buna kısa
zamanda başlamam gerekiyor. Çünkü, ilerleyen haftalarda
projeye destek olabileceğini belirtenler oldu. İnceleme süreci
için, küçük değişikliklerle, Pardus'un inceleme politikasını
temel alabileceğimizi tahmin ediyorum.
Yine de inceleme süreci epey büyük bir konu. Happy Kitty'nin
geleceği için, kendime geçici süreliğine özel yetkiler vermem
gerekebilir. Örneğin;, Happy Kitty'ye bir kişi katıldı, paketlemeyi
daha yeni öğrenmiş ya da paketlemeyi çok iyi biliyor ama paket
incelemeye zamanı yok. Ne olacak? Benim (şu an bu örnekte
sadece iki kişi olduğunu hatırlayın) Happy Kitty'ye paket
eklememi engelleyecek veya daha iyi bir ihtimalle yavaşlatacak.
Bu durum da projeye zarar verecektir. Bu yüzden, projeye katkı
verenlerin sayısı on  on beş kişiyi bulana kadar, kendime geçici
özel haklar tanımayı düşünüyorum. Bu yadırganabilir veya
yanlış anlaşılabilir. Ama gerekirse, bu durumu daha detaylı
açıklayabilirim. Proje yeterli katkıcı sayısına ulaştığı ve yeterli
şartlar sağlandığı, zaman kendi özel haklarımı bırakarak
normal inceleme sürecine göre hareket edeceğimi, proje
sayfasında taahhüt ederim. Böylece bu konuda hiç bir soru
işareti olmaz.
İnceleme sürecinin, biraz da teknik boyutundan bahsedelim.
Google Code üzerinde, belli kişilere, sadece belli yerlere yazma
hakkı verilemiyor. Bu da bana göre, geliştiricilere veya geliştirici
adaylarına oyunalanı (playground) sağlanmasını engelleyen bir
durum. Ama buna bence basit bir çözüm getirilebilir. Her
geliştirici, kendisine Google Code üzerinde bir proje sayfası açar
ve burasını oyunalanı olarak kullanır. Daha sonra, Happy Kitty
deposuna eklenmesini istediği bir paket için, diğer Happy Kitty
paketçilerine, liste veya kayıt üzerinden haber verir. Paketçiler

de oyunu, Google Code'un sağlamış olduğu kod üzerinde
inceleme desteğiyle, inceleyebilir.
Bu dağıtık yönteme alternatif olaraksa, ikinci bir temel yapı
düşünülebilir. "Happy Kitty Playground" veya "Happy Kitty
Review" şeklindeki projede, her geliştiricinin oyun alanı ve
kendi listesi olur. İnceleme süreci burada gerçekleşir. Hata
kayıtları ve kod üzeri inceleme yöntemleriyle incelemesi
tamamlanan paketler, Happy Kitty'e eklenir. Paketçileri, hem
tek tek uğraştırmamış oluruz, hem de birbirimizin ne yaptığını
daha kolay takip edebiliriz. Bu ikinci yöntem (Happy Kitty'nin
yanına oyunalanı ve inceleme ihtiyaçları için ikinci bir proje
sayfası), şimdi aklıma geldi ve daha mantıklı gelmeye başladı.
Biraz daha şekillendirilip, uygulamaya başlanabilir.
7 Oyun paketlemeyle ilgili Pardus paketleme rehberlerinde [12]
destekleyici belgeler oluşturmak: Happy Kitty'nin Pardus için
paket yapmayı öğretmek gibi bir amacı ya da hedefi yoktur.
Happy Kitty'ye paketçi olarak destek vermek isteyenlerin,
halihazırda paketlemeyi bilmeleri gerekiyor. Bununla birlikte
Happy Kitty, paketlemeyle ilgili bilgilerinizi arttırmak için doğru
yerdir.
Buradaki
deneyimli
paketçilerin
tavsiyeleriyle,
paketlemeyle ilgili bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.
Happy Kitty'nin, her ne kadar paket yapmayı öğretmek gibi bir
amacı olmasa da, oyun paketlemeyle ilgili özel konularda
belgeler oluşturarak, oyun paketleme sürecini iyileştirmemiz ve
kolaylaştırmamız iyi olacaktır. Şu an bu konuda, oyunların
doğru şekilde KDE Menüsü'ne eklenmesi için *.desktop
dosyaları oluşturmak [13] ve oyunların, doğru dizinlere
kurulmasını sağlamak için yolların yamalanması [14] olmak
üzere sadece iki belge yazdım. Ama ilerledikçe ve ihtiyaç
doğdukça, yenileri de olacaktır.
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8 Pardus deposundaki oyunların kalitesini artırmak: Bunun kitty.googlecode.com/svn/trunk/pisi-index.xml.xz
için yapılabilecek pek çok şey var: Bulduğumuz hatalar için
kayıtlar açabiliriz, yeni sürüm isteklerini bildirebiliriz, depodaki Depoyu ekledikten sonra, istediğiniz paketi pisi em komutunu
Türkçe çevirisi olmayan oyunlar için çeviriler yapabiliriz veya vererek kurabilirsiniz:
oyunlar için tanıtım yazıları yazabiliriz.
$ sudo pisi em paket-ismi
Bunlar dışında yapabileceğimiz diğer bir güzel şey de, Pardus
geliştiricisi olarak, Pardus deposundaki oyunların bakımını Depoda bir paketin olup olmadığına bakmak için arama
üstlenmek olacaktır. Böylece Kernel'e katkı verebilecek, aygıt yapmak isterseniz, pisi sr komutunu -s parametresiyle birlikte
sürücüsü yazabilecek, Pardus teknolojilerini geliştirebilecek kullanabilirsiniz:
kişiler de daha az paketle ilgilenerek, bu alanlara yoğunla
şabilirler.
$ pisi sr -s paket-ismi-veya-ifade
9 Ticari oyun geliştiricileriyle iletişim halinde olmak: Pardus'u,
oyunlar için tercih edilir bir konuma getirdikten sonra, ticari
oyun üreticilerinin diğer dağıtımlar için paket yaptıkları gibi,
Pardus için de paket yapmalarını sağlamalıyız. Bunu yaparken,
tabii ki oyun satın almak isteyecek kişilerin olduğundan emin
olmalıyız. Bu, epey bir sonra gerçekleşecek bir hedefimiz.

Happy Kitty veritabanını güncellemek ve depoya eklenen yeni
paketleri yükleyebilmek için, pisi ur komutunu kullana
bilirsiniz:
$ pisi ur happy-kitty
Happy Kitty deposundaki tüm paketlerin listesini görmek
içinse, pisi ls komutunu kullanabilirsiniz:

Happy Kitty'yi Kullanmak
Happy Kitty, bir kaynak paket deposudur. Bu
yüzden, Happy Kitty'den bir paketi (*.pisi),
doğrudan çekip sisteminize yükleyemezsiniz. Bu sakın
gözünüzü korkutmasın, Pardus'ta kaynak paket depo yönetimi,
ikilik paket depo yönetimi kadar yetenekli ve kolay olmasa da,
uzay bilimi de değildir.

$ pisi ls happy-kitty

Yüklediğiniz bir paketi kaldırmak isterseniz yapmanız gereken
tek şey; pisi rm komutunu paket ismiyle birlikte çalıştırmak:
$ sudo pisi rm paket-ismi

Happy Kitty'yi kullanabilmek için, ilk önce bu depoyu Eğer Happy Kitty'nin size göre olmadığını düşünüyorsanız,
sisteminize eklemeniz gerekiyor. Bunun için Konsole üzerinden kolayca sisteminizden kaldırabilirsiniz:
pisi ar komutunu kullanabilirsiniz:
$ sudo pisi rr happy-kitty
$ sudo pisi ar happy-kitty http://happy-
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Görmüş olduğunuz gibi, genel olarak kullanılacak tek komut
pisi em ve pisi ur komutlarıdır. Diğer komutlarıysa aklınızda
tutmanıza bile gerek yok. Gerektiğinde pisi help komutuyla
yardım alabilir veya Happy Kitty'nin proje sayfasındaki Kaynak
Paket Deposu Kullanımı [15] belgesine bakabilirsiniz.

yönetim sistemlerinden benzer özelliklerin var olup olmadığı
konusunda tam emin değilim ama beklemek en iyisi şu an için.

Kaynak depo kullanılması bir süre daha devam ettirilerek,
Paket Yöneticisi'ne de katkı verilebilir. Şu an Paket Yöneticisi
üzerinden, kaynak depo paketleri yüklenemiyor. Bir şekilde
Kaynak Depo, İkilik Depoya Karşı
terminal modülü eklenmesi, yukarıdaki bahsedilen PiSi'deki
değişikliklerin eklenmesi vs. gerekiyor. Paket Yöneticisi'nde
Happy Kitty'de, şu an sadece kaynak depo sunarak, kulla böyle bir desteğin olması güzel olurdu, ya da belki sıfırdan
nıcıların daha zor bir şekilde paketlere erişebildiklerini kabul alternatif bir paket yöneticisi yazılabilir. Diğer dağıtımlarda pek
ediyorum. Ama kaynak deponun, Pardus'a bazı katkıları da var. çok paket yöneticisi projesi var, bizde neden olmasın?!
Örneğin; şu an kaynak depo yönetimi sadece komut satırı
üzerinden kullanılabildiği için, PiSi'yi, en başta ben konsoldan İleride Happy Kitty'de ikilik bir depo istenirse, bunun sebep ve
kullanmaya başladım ve son kullanıcı dostu olması için pek çok sonuçları tartışılarak, gerekliyse bir ikilik depo açılma yoluna
kayıt girdim. Artık eskisine nazaran, daha kullanıcı dostu biri gidilebilir. Ama bu, tek benim verebileceğim bir karar değil; en
PiSi komut satırı arayüzümüz olduğunu söyleyebilirim. Diğer azından birkaç kişi olması gerekiyor. Ayrıca benim, bir derleme
Happy Kitty kullanıcıları da PiSi'yi komut satırından çiftliği veya derlenmiş paketleri sunmak için internet alanı
kullanarak, PiSi'nin iyileştirilmesine vesile olabilirler.
sağlama imkanım şu an yok. Yakın zamanda da olabileceğini
zannetmiyorum.
Projeye
katılacakların
durumlarını
Kaynak depoda önemli bir nokta daha var: PiSi'nin, ne yazık ki, bilmiyorum. Onlarda da yoksa bir şekilde yardım bulmamız
şu an tam anlamıyla bir kaynak depo paket yönetimi yok [16]. gerekecek. İkilik depo için, bu da göz önünde bulundurulması
Mevcut durumda, bir kullanıcının Happy Kitty'yi kolayca gereken bir durum.
kullanması mümkün değil. Çünkü güncellemeler listelenemiyor
ve yüklenemiyor. Kullanıcının, bunları kendisinin kontrol Tüm bunlar bir araya gelince, Happy Kitty için kaynak
etmesi gerekiyor. Kullanıcının bunu yapması, zor bir iş değil; deponun daha iyi olduğunu düşünüyorum. Zamanla durum
ama paket yönetim sisteminde kabul edilemez. Happy Kitty'de değişebilir tabii.
ikilik bir depo, bu kaydın sonucuna göre, ya bir tercih ya da bir
zorunluluk olacak. Happy Kitty'de, bu kayıtta belirtilen Happy Kitty'ye Katılmak
durumun ne olacağı belli olmadan, bir ikilik depo açma
yoluna gidilirse, bu kayıttaki isteğin gerçekleşmesini yoğun Happy Kitty hakkındaki bu tanıtım yazısını, dergiye geç teslim
şekilde isteyecek pek kimse olmayacak. Çünkü, ne benim ne de etmemin nedenlerinden biri de, projenin henüz daha yeni
diğer Happy Kitty geliştiricilerinin ve kullanıcılarının buna biçimleniyor oluşu. Henüz altı ay bile geçmedi başladığından
ihtiyacı kalmamış olacak. Kayıtta belirtilen isteğin mantıklı, bu güne ve yapılması gereken pek çok iş var. Bunlardan en
PiSi'de teknik olarak mümkün, diğer dağıtımların paket önemlisi, Happy Kitty'ye herhangi bir rolde nasıl katılabi
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lineceği. Kullanıcı, belge yazarı, paketçi, geliştirici veya proje
sahibi olmak isteyen bir kişi, ne yapmalı? Bunların hepsi
hakkında düşünmeye ve araştırma yapmaya çalışıyorum; ama
ne yazık ki somut pek adım atamadığımı da kabul etmeliyim.

Happy Kitty'ye katılmadan önce, Happy Kitty'yi incelemelerini
ve katkı vermek için doğru proje olup olmadığını düşünmelerini
tavsiye ederim. Happy Kitty harika olabilir; ama sizin için
harika olmayabilir. Bu çok normal bir durum.

oluşturmadan Sonuç
anlaşılabilecek
paketçi nedir? Oyun konusunu, GNU/Linux'un, masaüstündeki yaygınlığı için
gerek var mı? önemli bir konu olarak görüyorum ve oyunlara, hem oynama
hem de geliştirme açısından özel bir ilgi duyuyorum. 2007'den
beri kullandığım Pardus'a bu alanda destek olmak için, böyle
Yine de henüz politikaların olmamasından çekinmeyin Happy bir proje başlattım.
Kitty'ye katılmak için. Belki bu yönde gelecek talepler,
hızlanmamı da sağlayabilir. En kötü ihtimalle, "üç paket yapan, Happy Kitty projesinin, Pardus bireysel sürümler çıkardıkça
şu iki soruyu cevaplayan Happy Kitty paketçisi olabilir" gibi yaşayacağını düşünüyorum. Projeyi tek başıma çok fazla
geçici bir paketçi alım politikası oluşturulup, buna göre süreç büyütemeyeceğim de gün gibi ortada. Bu yüzden elimden
yönetilebilir. Zaman geçtikçe, alması gereken hâli alması için geldiğince eğlenceli bir ortam oluşturmayı ve Pardus üzerinde
çalışılır.
oyun oynayan, oyun geliştiren insanların, projeye katkı
vermelerini sağlamak istiyorum. Umarım, her açıdan eğlenceli
Paketçi alım politikası için, Pardus'un geliştirici alım bir şeyler çıkar ortaya. Ben de sizin gibi gelişmeleri heyecanla
politikasını da incelemeyi düşünüyorum. Buradan da uyarlay takip ediyorum.
abileceğimiz yerler olabilir.
Herhangi bir alanda katkıcı alım politikalarını
önce, alanların herkes tarafından kolayca
tanımlarını da yapmam gerekiyor. Geliştirici ve
Aralarındaki fark nedir? Böyle iki ayrı alana
Bunların hepsi cevaplanmalı öncelikle.

Teknik olarak da şu konu var: herhangi bir alanda yapılan
başvuruların gizli olması gerekiyor. Bunu, Happy Kitty'nin Hata
Takip Sistemi üzerinde yürütebilir miyiz, bakmam gerekiyor.
Burada, sanırım güvenlikle ilgili girdiler, gizli olarak
işlenebiliyorlar. Bu, aradığımız gizliliği sağlayabilir; ama başka
durumların olup olmadığına da bakılması gerekiyor. Belki
katkıcı alımı için, dışarıya kapalı bir liste de düşünülebilir.

[1] http://www.playdeb.net/
[2] http://www.happypenguin.org/
[3]http://aur.archlinux.org/packages.php?O=0&K=game&do_Searc
h=Git&PP=25&SB=v&SO=d
[4] http://qtapps.org/index.php?xcontentmode=4250x4251x4252x4253x4254

[5] http://tinyurl.com/3gh8bjc
[6] http://www.haskell.org/
Birileri Happy Kitty için bir şeyler yapmak istedikten sonra, [7] http://www.scala-lang.org/
elimden geldiği kadar süreci hızlandırmaya ve kolaylaştırmaya [8] http://www.digitalmars.com/d/
çalışacağımdan şüpheniz olmasın. Bununla birlikte herkese, [9] http://paketler.pardus.org.tr/
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[10] http://groups.google.com/group/happy-kitty
[11] http://goo.gl/mod/sj0J
[12] http://developer.pardus.org.tr/guides/packaging/index.html
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[13] http://code.google.com/p/happy-kitty/wiki/DesktopFiles
[14] http://code.google.com/p/happy-kitty/wiki/PathsPatches
[15] http://code.google.com/p/happy-kitty/wiki/UsingSourceRepository
[16] http://bugs.pardus.org.tr/show_bug.cgi?id=17754
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Bu Kasaba İkimiz İçin Dar Dostum: Smokin' Guns

OYUN TANITIMI

Yavuz ÜNVER

yvzunver@gmail.com

GİRİŞ
Bu yazımızda, Smokin' Guns adlı oyunu inceleyeceğiz. İster
seniz asıl incelemeye başlamadan önce oyunu kısaca bir
tanıtalım.
Smokin' Guns, ücretsiz olarak dağıtılan bir vahşi batı birinci
şahıs nişancılık (FPS) oyunudur. Oyun, kullanıcıya ister Single
Player isterse de Multiplayer oynama hakkı sunuyor. Sizeyse
sadece birini seçip oynamak kalıyor. Oyunu kısa bir şekilde
genel hatlarıyla tanıttık; isterseniz artık nasıl kurulacağına
değinelim.
KURULUM
OpenClipArt

Çocukken, "Ben, büyüyünce kovboy olucam" der
miydiniz? Peki, hanginiz olabildi?
Neyse ki Smokin' Guns oyunu var. Yavuz ÜNVER'in
gözünden kovboylara bakıyoruz.

Oyun Pardus 2011 deposunda mevcut. Dolayısıyla da paket
yöneticisine girerek Smokin' Guns yazıp gerekli paketi
kurmamız yeterlidir.
OYNANIŞ
Oyuna ilk girdiğimizde bizi, yukarıdaki gibi bir menü karşılıyor.
Faremizi biraz ekranda dolaştırdığımızda fark ediyoruz ki belirli
silah yada diğer eşyaların üzerine geldiğimizde Single Player ya
da Multiplayer gibi yazılar çıkıyor. Bir oyuna girdiğimde benim
ilk yaptığım şey, çözünürlük ayarlarıdır. Dilerseniz siz de

41

OYUN TANITIMI
Hemen bağlanalım öyleyse. İlk olarak “Esc” tuşuna
basalım ve ardından “Join” butonuna tıklayalım ve
açılan yeni pencereden “Auto Team” diyerek herhangi
bir karakter seçelim. Artık oyuna da bağlıyız ve
istediğimiz gibi oynayabiliriz. Ancak yine de hemen
oynamaya başlamadan önce, yazıyı sonuna kadar
okumakta fayda var.
Oyuna ilk başladığımızda belli silahlar ve belli bir
parayla başlıyoruz. Ardından adam öldürdükçe
paramız artıyor. İlk elde bize verilen para, ikinci bir
ateşli silah almaya yetmiyor. Yalnızca fazladan mermi
ya da bıçak gibi temel ekipmanları almaya yetiyor.
Fakat haritanızdaki kişi sayısı fazla değilse bunları
almanıza hiç gerek yok. Yani demem o ki, ilk el bir
şey almanıza gerek yok. Paranıza yazık etmeyin.
Birkaç adam vurduktan sonra paramız da artacak ve
biz de istediğimiz silahı alabileceğiz. Yalnız bu
noktada unutmamız gereken şey; silahların yalnızca
bölüm başlarında alınabiliyor olmasıdır. Oynadığımız
el bittiği zaman, bir sonraki ele geçiş yapıyoruz.
Bölüm başladığı gibi “B” tuşunu basarak, satın alma
“Settings” kısmından ekran kartı ve monitörünüze uygun
ekranını açıyoruz. Bu satın alma ekranından seçebileceğimiz
çözünürlüğü seçebilirsiniz. Çözünürlük işini hallettiyseniz, silahlarımız ise şunlar:
hemen bir oyun açalım. Smokin' Guns için, daha yeni bir
oyuncu olduğumuzu varsayarak, Single Player modunda giriş Pistols: Halk arasında tekli dediğimiz silahlardır. Yani tabanca
yapıyorum ki gerçek insanlarla karşılıklı oynamadan önce biraz dediğimiz silah sınıfı. Oyunda, bu grupta inceleyebileceğimiz üç
da olsa tecrübemiz olsun. “Single Player” moduna girdikten silah mevcut.
sonra, ekranın sol köşesinde haritalar beliriyor. Oradan
1) Remington58: Oyuna başladığımızda bize verilen
istediğiniz bir haritayı seçin ve sağ alt köşedeki mermiye tabancadır. Tabanca sınıfı içindeki en zayıf silah bu. Gerek
tıklatın. Haritamız ve botlarımız yüklendi artık. Ancak o da ne? mermi doldurma yavaşlığı, gerekse de düşmanın canını
Yalnızca haritada dolaşabiliyoruz ama oyunu oynayamıyoruz. indirme bakımından.
Aslında bu durum çok normal, çünkü biz yalnızca harita ve
2) S&W Schofield: Mermi doldurma hızı yeterince hızlı
botları yükledik; kendimiz oyuna bağlanmadık. Ne duruyoruz? ve bence tabancalar arasında en kullanışlı olanı.
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3) Colt Peacemaker: Genel olarak çok iyi ateş etmesine bilecek bir yapıya sahip.
karşın, mermi doldurma işleminde tek tek doldurduğu için
(yani “R”ye bir kez bastığında sadece bir mermiyi değiştiriyor) MachineGuns: Bildiğimiz makineli silah sınıfı. halk tabiriyle
bir nevi beşin biri de denilebilir. Bu sınıfta ise yalnızca bir silah
benim tercihim olamadı.
mevcut.
1) Gatling Gun: Pek önermediğim bir silah. Çünkü kur
Rifles: Bildiğimiz tüfek sınıfı. Bu grupta da 3 silah ince
malı. Yani silahı kullnaıp ateş etmek için, silahı üç ayaklı
leyeceğiz:
1) Winchester 1866: Kullanışlı bir tüfek ve mermi sayısı sehpasının üzerine kurmamız gerekiyor. Bu da bize, oldukça
diğer tüfeklere göre oldukça fazla. Bu nedenle çatışma orta zaman kaybettiriyor ve yakınımızda bir düşman varsa belki de
sında mermi bittiğinde duyduğunuz “klik, klik” sesini duyma ölebiliyoruz bile. Ancak yüksek ve har,taya hakim bir yere sağ
salim varabilir ve tüfeği kurabilirseniz, karşı taraf isterse 10
şansınız diğerlerine göre çok daha az.
2) Colt Lightning: Pompalı tarzı bir silah ve mermi geçiş kişi olsun, bu silaha karşı hiç şansları yok .
leri oldukça hızlı. Bu sayede peş peşe saydırma konusunda
Misc: Bu grupta dinamit, yelek, Molotof kokteyli ve dürbün gibi
oldukça iyi bir silah.
3) Sharps Rifle: İçerisinde yalnızca bir mermi bulun malzemeler var. Kişisel olarak ben, dinamittense molotof
durmasına karşın benim en sevdiğim silahlardan biri diyebi kokteylini her zaman tercih ederim.
lirim. Önce bu silahı, ardından da “Misc” sekmesinden
“Scope” alınca, silahı dürbünlü olarak kullanabiliyoruz. Bir
nevi keskin nişancı tüfeğine dönüşüyor yani. Silahı seçtikten
sonra dürbünü takıp çıkartmak için “E” tuşunu kulla
nıyoruz.
Shotguns: Bu tür oyunların olmazsa olmazı pompalı ya da av
tüfekleri diyebileceğimiz tarzda silahların bulunduğu sınıf.
Yine bu grupta da 3 silah inceleyeceğiz.
1) Winchester 1897: Gerçekten çok iyi bir silah. Yakın
mesafede, bir adamı tek vuruşta indirebilirsiniz. Bu silahın
en sevdiğim yanı ise, saçmaları fazla dağıldığı için, hafif
kaydırmalarda dahi düşmanı vurabiliyor.
2) Sawedof Shoutgun: Çifte. Fena sayılmayan bir
silah, ancak diğer sınıfdaşlarına göre biraz daha güçsüz
kaldığını düşünüyorum.
3) Remington 12 Gauge: Yine bu silah da gurubunun
en iyileri arasında. Karşıdaki düşmanı tek vuruşta indire
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bir kapı ağzı ya da koridorda vuku bulursa, orada sıkışıyor ve
bulundukları dar geçidi tıkıyorlar. Bu durum gayet sinir
bozucu. Böyle bir yerden geçmek için ya da bu durumu
düzeltmek için kendi adamlarınız vurmaktan başka bir yol
kalmıyor. Aynı şey rakip takımın adamları için de geçerli
elbette. İnanın bu daha da sinir bozucu. Haritanın her bir
köşesini, adamlara bulana kadar dolaşmak zorunda
kalıyorsunuz. Sonra da hepsini koyun gibi bir yerde sıkışmış
olarak buluyorsunuz.
Şimdi bu yazdıklarımı bir arada toparlayayım ve oyun
hakkındaki asıl görüşümü ortaya koyayım. Bence oyun genel
olarak insana atmosferi yaşatabilen güzel ve oynanabilirliği
yüksek bir oyundur.
Oynanabilirlik: 8/10
Grafik:
7/10
Sesler:
10/10
Atmosfer:
9/10
Genel Görüşler
Oyunun değerlerini de vererek incelememizin sonuna geldik.
Ben oyunları iki şekilde incelerim. Grafik performansı olarak Bu, benim herhangi bir dergiye verdiğim ilk yazıydı, hatalarımız
tamamen görsel bir şölen yaratanlar ve grafikleri çok iyi olmasa olduysa affola :). Başka yazılarda görüşmek üzere hoşçakalın.
da insanı içine çeken, işlediği atmosferi yaşatabilen oyunlar.
Smokin' Guns, bana göre ikinci kategoriye dahil oluyor. Ancak
açık kaynak kodlu ve özgür bir oyun olduğu için, sürekli olarak
gelişmekte olduğunu da unutmamak gerekir. Oyundaki sesler
gayet iyi. Müzik bizi atmosfere sokmakta çok etkili rol oynuyor.
Artı olarak silah sesleri de oldukça iyi. Gelelim bir başka
yönden oyunu değerlendirmeye. “Single Player” modda
oynarken bazen çok saçma yapay zeka hataları ile
karşılaşabilirsiniz. Şöyle ki; oyunda yapay zeka, bazı yönlerden
çok iyi olmadığı için, iki bot birbirine çarpıp yürümeye
çalışıyorlar. Dolayısıyla da yürüyemiyorlar ve eğer bu olay dar
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Gülümseyin! Slayt Gösterisi Başlıyor
Şaban KUŞ

sabankus@yahoo.com
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SMILE
(Linux Slayt Gösterisi Hazırlayıcı)

SMILE, resimlerden slayt gösterisi hazırlamaya odaklanmış bir
yazılımdır. Sayısız özelliği ve kullanım kolaylığıyla, karışık
ayarlara ve teknik detaylara dalmadan, bir kaç adımda slayt
gösterisi hazırlamanıza yardımcı olur. Tek konuya yöneldiği
için, zaman tasarrufu noktasında, Kdenlive, Openshot gibi
video işleme yazılımlarının bir adım önündedir.
KULLANICI ARAYÜZÜ
Kullanıcı ara
yüzü, üç ana
bölümden olu
şuyor.
Üstte, diğer
pek çok yazı
lımdan aşina
olduğumuz,
genel özellik
lere ait (proje,
düzenle, gö
rüntüle, araç
lar, oluştur ve

OpenClipArt

Fotoğraflarınızla albüm şeklinde ya da
çizimlerinizle eğitim veya raporlama için çeşitli
şekillerde sunu hazırlayabileceğiniz GNU/Linux sunu
hazırlama uygulaması olan SMILE'ı, Şaban KUŞ bizler
için inceliyor..

yardım) menüler bulunuyor.
En alt zaman çizgisine ayrılmış. Resim ekleme/silme, sıra
düzenleme, geçiş ekleme, ses dosyası ekleme gibi işlemleri, bu
bölümde hallediyoruz.
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Arayüzün sağ bölümü efektlere ayrılmış. Başlık oluşturma,
geçişleri düzenleme, parametreleri belirleme gibi sekmeler
burada yer alıyor.

parametre ve efektlerin videolara uygulanamayacağıdır.
Slaytları sıralama : Sıralama için en kolay yol, zaman çizgi
sinde seçili slaytı sürükleyip istediğiniz konuma bırakmaktır.
Ayrıca üst menüden, Düzenle>Slaytı sola/sağa kaydır yoluyla
da sıralamayı değiştirebilirsiniz.

KULLANIM

Slaytı düzenleme : Zaman çizgisinde seçili slaytın üstünde
farenin sağ tuşuna basıp “Slaytı Düzenle” ifadesini seçerseniz,
ana pencere, üç bölümden oluşan bir araç çubuğuyla yer
değiştirir. Slayta ait parlaklık, keskinlik, denge gibi özellikleri ve
kesmekırpma gibi işlemleri, bu araç çubuğu yardımıyla
yapabilirsiniz.

Yazılım, ilk ola
rak, geçici belge
ve slayt dosya
larının saklan
ması için bir
dizin belirleme
nizi istiyor.

Geçişler : Geçişler, bir slayttan diğerine geçişi, çeşitli efektlerle
daha dinamik ve görsel hale getirir. Slayta geçiş eklemek için,
önce zaman çizgisinden bir slayt seçip, sağ menüde
parametreler altında yer alan geçişlere ait açılır listesinden
seçim yapıyoruz. Süre ve renk gibi değerleri de aynı menü
altından değiştirebilirsiniz.

Slayt Gösterisi Hazırlama
Zaman çizgisi : Zaman çizgisi, slaytların yan yana sıralandığı
bölümdür. Zaman çizgisine üç çeşit slayt eklenebilir: şeffaf
slayt, resim ya da video. Şeffaf slaytlar, genelde başlık
oluşturmak için kullanılırlar. Seçili slayt, bir yıldızla işaretlenir.
Sağ menüden seçili slayta ait süre, geçiş ve efektler düzenlenir.
Resim ekleme : İki şekilde resim ekleyebiliriz; Düzenle > yeni
slayt ekle yoluyla ya da resmi, açılan zaman çizgisine
sürükleyip bırakarak.
Video ekleme : Düzenle > Slayt olarak Video ekle ile açılan
pencereden istediğiniz video dosyasını (.avi veya mpeg)
seçtiğinizde, video dosyası slayt olarak zaman çizgisine eklene
cektir. Dikkat edilmesi gereken nokta; resimlere uygulanan bazı

Sesler : Ses yönetimi zaman çizgisi üzerinden yapılır. Zaman
çizgisi üstünde fare ile sağ tıklayarak “bir ses parçası ekle”
seçilerek, çalışmaya ses dosyası (.mp3, .ogg veya .wav ) eklenir.
Ses parçasını sonlandırmak için, aynı şekilde slayt üstünde
fare ile sağ tıklanır ve “ses parçasını bu slaytın sonunda
sonlandır“ seçilir (parçanın sesi kısılarak yumuşak bir geçişle
son bulur).
Slayt Formları : Slaytların formunu, tanımlanmış çeşitli
kiplerle değiştirebilirsiniz. Resim üstünde sağ tıklayıp açılan
menüden (plan, kutu, bayrak, hareketli bayrak, yatay plan, .
dikey plan, pencere, kitap,... gibi), kiplerden birini seçerek
slaytın görüntüsünü değiştirebilirsiniz.
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Son Nokta
Bütün işlemler bittikten sonra, sıra geldi video çıktımızı
almaya. Üst menüden, Oluştur > slayt gösterisi oluştur seçil
dikten sonra açılan pencerede; başlık, video formatı ve çıktı
kalitesi belirlenir. “Başlat” düğmesine basılarak, yazılımın
videoyu oluşturması beklenir.
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PyQt4 Dersleri - 8
Onur ASLAN

slnnronur@gmail.com

ATÖLYE
Aylar sonra, PyQt4 derslerimizin bir yenisi ile karşınızdayız. Bu
yazımızda, her zaman uyguladığımız sistemi bir kenara
bırakarak, yazmış veya yazacağımız uygulamaları, alışılmışın
dışında tasarımlar ile sunarak, kullanıcıların dikkatini çeken
uygulamaların hazırlanışını anlatacağız.
Bu tasarımları yapmak için ayrıca kod yazmayacağız. Yani
başka bir uygulama yazmadan, direkt olarak Qt4 üzerinden
anlatmaya çalışacağız. Kısacası her şeyi Qt4 ile halledeceğiz.
QstyleSheet, CSS ile benzerlik gösterse de aralarında farklar
vardır. Ayrıntılı bilgiler için, yazının en sonundaki adreslerden
faydalanabilirsiniz. Evet bu kadar söz yeter. Şimdi icraat
zamanı. :)
Arayüzün Hazırlanışı

Onur ASLAN, atölyede PyQt4 derslerinin 8.
serisinde, Qt4 ile sıradan tasarımların dışına çıkıp,
göze hoş gelen tasarımları nasıl yapacağımızı
anlatıyor. Haydi okuyalım bakalım, nasıl oluyormuş.

Qt4 Tasarımcısını açıp, yeni bir boş pencere açıyoruz. Resimde
görünen tüm araçları, resimdeki gibi yerleştiriyoruz. Bu
araçlar: Qwidget, Qlabel, QpushButton, QlineEdit ve Qslider.
Bu araçların üzerinde, değişik tasarımlar uygulayacağız. Bu
tasarımları uygularken, dikkat etmemiz gereken bir husus da
şudur. Hangi araç için tasarım yazacaksak, onun için
belirlememiz gereken bir başlık olmalı. Tasarım kodlarımızı, bu
başlıkların altına yazarak istenilen bölgeleri değiştirebiliyoruz.
Örneğin; QlineEdit için tasarım yazıyoruz. O zaman
tasarımlarımızı, QlineEdit { } şeklinde küme parantezlerinin
içine yazıyoruz. İkinci bir örnek olarak, QlineEdit aracına
vermiş olduğumuz ismi diyelim ki giriskutusu ismini verdik
şu şekilde yazarak, sadece o aracın tasarımını değiş
tirebilirsiniz:
#giriskutusu{ }
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Tasarımımıza
ilk
olarak,
QlineEdit
aracından
başlı
yoruz. Bunun için
ilk olarak, bu araca
veya MainWindow
aracına
ya
da
centralwidget araç
larına tıklıyoruz

Ve ardından özellik düzenleyici
den, resimdeki gibi styleSheet
aracına
tıklayıp
“...”
yazan
düğmeye
tıklıyoruz.

Ardından yandaki gibi bir
pencere açılacak. Biz,
tüm tasarımlarımızı bu
araç ile kodlayacağız.
Resimdeki
gibi
bir
pencere açıldıysa, hazırız
demektir.
Daha
iyi
anlamanız ilk ve son
olarak, bu araç için
kodların resmini vere
ceğim, diğer araçlar içinse kodları vereceğim.
Resimdeki gibi kodluyo
ruz.
Background-color:
arkaplan rengini, color:
yazı rengini, border-radius:
kenar çizgilerini bükme
için kullanılan ifadelerdir.
Dikkat etmemiz gereken
bir diğer şey de sıra sıra
kodları tanımlayabilmek
için,
örneğin;
color:
ifadesinin
ardından
border-radius: kodunu verebilmek için, color: ifadesini
sonlandırmak gerekiyor. Bunun için de, resme dikkatlice
bakarsanız, kodları sonlandırmak için “;” (noktalı virgül)
kullanıldığını fark edeceksiniz. Ardından kodlama işlemini
bitirerek, “OK” (Tamam) düğmesine tıklayarak tasarımımızı
aracımıza uygulayabiliyoruz.
Ayrıca bu pencereyle; resim, şekiller, renkler ve yazı tipleri
ekleyebiliriz. Bu araçları da göstermek için, düğme aracımızı
kullanalım.
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Evet, yine "styleSheet" aracından penceremizi açıyoruz.
Düğmemiz için şu kodları yazıyoruz: Öncelik olarak, düğme
mizin arkaplan rengini belirleyelim.
QPushButton{
backgroudn-color:
}

background-color: aracı ile düğmemizin arkaplan rengini belir
liyoruz. Bunun için "Add Gradient" aracını kullanalım. Bu
araca tıklamadan önce background-color: ; ifadesine eklenecek
kod yerine tıklıyoruz, çünkü "Add Gradient" aracını kullanıp
tamam dediğimizde, fare imlecinin bulunduğu yere bir takım
kodlar eklenecek.

Tasarımımız bittiğinde “tamam”
diyerek, bir önceki pencereye
dönüyor ve tasarımımızı seçi
yoruz. Ve elbette kodları eklemiş
oluyoruz. Düğmemizi gördüğü
müzde pek hoşumuza gitmedi
değil mi? Evet. Biz ilk olarak,
genel kullanabileceğiniz kodların
öğrenimini verdik. Normalde
düğmemiz için dört aşama var.
Bunlar sırasıyla şunlar: İlk
olarak, düğmemiz serbest halde.
İkinci olarak, fare imleci düğ
memiz üzerine gelince alacağı
biçim. Üçüncüsü, tıkladığımız
zaman; dördüncüsü de tıkla
dıktan sonraki biçim şeklinde
aşamalandırabiliriz. Tabi bu aşamalar için de özel kod
başlıkları var. Bunları ayrıca uygulayabilmek için düğmeye
tıklıyoruz ve özellik düzenleyiciden “flat” seçeneğini etkin hale
getiriyoruz. Ardından, styleSheet aracını açıp, tekrar tasarım
yapmaya dönüyoruz. Kod başlıklarımız şu şekilde olacak:

"Add Gradient" ara
cını tıklayıp açıyo
ruz.
Ardından
"New"
(yeni)
düğmesine
tıklayıp, yeni renk
ler oluşturmak için QpushButton{ = düğmemizin genel biçimi
kullandığımız pen QpushButton::flat:hover{ = düğmemizin, üzerine fare işaretçisi
ceremiz
gelecek. geldiğinde alacağı şekil
QpushButton::flat{ = düğmemiz serbest halde iken
QpushButton::flat:pressed{ = düğmemize tıklandığı zaman
alacağı şekil

Açılan pencereden, yuvarlak cisimleri hareket ettirerek yeni Aşağıdaki kodları yazıyoruz. Siz, kendi belirlediğiniz renkler ile
şekiller elde edebilirsiniz. Ben, resimdeki gibi bir şey elde ettim. değiştirebilirsiniz. Eğer bir hata ile karşılaşırsanız, pencerenin
Alpha aracını kullanarak, rengin saydamlığını değişti altındaki durum bildirisi kırmızı renkte olur.
rebilirsiniz.
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rgba(255, 255, 255, 255))
QPushButton{
}
color: qlineargradient(spread:pad, x1:1, y1:0, x2:1, y2:1, stop:0
rgba(189, 189, 189, 255), stop:0.994536 rgba(215, 215, 215,
255));
border-radius: 10px;
background-color:qlineargradient(spread:pad, x1:1, y1:1, x2:1,
y2:0, stop:0 rgba(50, 50, 50, 255), stop:1 rgba(85, 85, 85, 255));
}
QPushButton::flat:hover{
background-color:qlineargradient(spread:pad, x1:1, y1:0.136,
x2:1, y2:0, stop:0.495098 rgba(59, 59, 59, 255), stop:0.691176
rgba(99, 99, 99, 255), stop:0.960784 rgba(118, 118, 118, 255),
stop:1 rgba(124, 124, 124, 255));
}
QPushButton::flat{
color: qlineargradient(spread:pad, x1:1, y1:0, x2:1, y2:1, stop:0
rgba(189, 189, 189, 255), stop:0.994536 rgba(215, 215, 215,
255));
background-color:qlineargradient(spread:pad, x1:1, y1:0.108,
x2:1, y2:0, stop:0.308824 rgba(43, 43, 43, 255), stop:1
rgba(124, 124, 124, 255));
}

QPushButton::flat:pressed{
background-color: qlineargradient(spread:pad, x1:1, y1:0.21,
x2:1, y2:0, stop:0.308824 rgba(48, 48, 48, 255), stop:0.509804
rgba(57, 57, 57, 255), stop:0.813725 rgba(71, 71, 71, 255),
stop:1 rgba(92, 92, 92, 255));
border-radius: 10px;
color:qlineargradient(spread:pad, x1:0.511, y1:0,
x2:0.515, y2:1, stop:0 rgba(219, 219, 219, 255), stop:1
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Resimdeki gibi kodla
rımızı yazıyoruz. Bura
daki
color:
ifadesi,
metin
rengi
için
kullanılabiliyor.
Aynı
şekilde Add Color aracı
da tek renk eklemeyi
sağlıyor.

Add Font aracı da, kul
landığımız araçtaki keli
melerin ve metinlerin
yazı tipini, yazı boyutu
nu, italik, kalın veya
altı/üstü çizili şeklinde ayarlamaları kullanmamızı sağlıyor. Bu
aracı kullanırken bizim kod yazmamıza gerek kalmıyor, her şeyi
bu araç otomatik olarak ekliyor. Add Resource aracı da,
derslerimizin ikinci yazısında gösterdiğimiz, simge ekledikten
sonra o simgeleri kullanabilmemizi sağlayan araçtır. Örnek
olarak, aşağıdaki pencere açılacaktır. Buradan, tasarımı
seçtiğimiz zaman, aşağıdaki koda benzer bir kod eklenecek:
url(:/icons/loading.gif)
Eğer bu kod, arkaplan için kullanılacaksa şu şekilde bir kod
eklenmeli.
background-image: url(:/icons/loading.gif)
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border-bottom-right-radius: 100px;
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}
Şimdi de QtabWidget aracımızın üzerinde çalışalım. Bu aracı
mızın kullanımı da QpushButton aracına benzemektedir.
Çünkü sekmelere tıklama olayı, düğmeye tıklama olayı şeklinde
düşünülebilir. İlk olarak kodları vereyim. Daha sonrasında
gerekli yerleri, kodların hemen altında açıklayalım.
QTabWidget::pane { /* The tab widget frame */
border-top: 1px solid;
border-bottom: 1px solid;
border-color:qlineargradient(spread:pad, x1:0, y1:1,
x2:0, y2:0.472, stop:0 rgba(70, 70, 70, 255), stop:1 rgba(87, 87,
87, 255));
background-color:qlineargradient(spread:pad, x1:0, y1:0, x2:1,
y2:0, stop:1 rgba(71, 71, 71, 255));
position: absolute;
top: 0em;
}

Şimdi de Qwidget aracına değişik tasarımlar ekleyelim. Bunun
için, Qwidget{} şeklinde başlık oluşturup, içine yazmak
uygundur. Aşağıdaki kodlarda yazılı olan border-top-left-radius
ifadesi, widget aracımızın sol üst tarafını, verilecek sayıya göre
bükecektir. Genel olarak tüm köşeleri bükmesi için, border
radius ifadesini kullanıyorduk. Sadece istediğimiz köşeyi
QTabWidget::tab-bar {
bükmek için,
border-top-left-radius kodunu değiştirerek,
alignment: center;
istediğiniz köşeleri bükebilirsiniz. Alt köşeyi bükmek için de
}
kodu şöyle değiştirmek yeterlidir: border-bottom-left-radius. Aynı
şekilde bu bükme işlemi, genel olarak, diğer araçlarda da
QTabBar::tab {
kullanılabilir. Örneğin; QlineEdit, QlistWidget, QlistView,
background-color:qlineargradient(spread:pad, x1:1, y1:0.159,
Qlabel, Qframe, QpushButton ... gibi çoğu araçta da kulla
x2:1, y2:0, stop:0.308824 rgba(43, 43, 43, 255), stop:1
nılabilir.
rgba(171, 171, 171, 255));
border:2px ;
QWidget{
border-top-left-radius:5px;
background-color:qlineargradient(spread:pad, x1:0, y1:0, x2:1,
border-top-right-radius:5px;
y2:0, stop:0 rgba(0, 0, 0, 164));
border-color:qlineargradient(spread:pad,
x1:0, y1:0, x2:1,
border-top-left-radius: 70px;
y2:0, stop:1 rgba(255, 166, 52, 255));
border-top-right-radius: 15px;
min-width: 10ex;
border-bottom-left-radius: 25px;
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min-height: 4ex;
padding: 2px;
color:qlineargradient(spread:pad, x1:1, y1:0, x2:1, y2:1,
stop:0 rgba(208, 208, 208, 226), stop:1 rgba(224, 224, 224,
208))
}

QTabBar::tab:hover {
border:2px ;
background-color:qlineargradient(spread:pad, x1:1, y1:0.108,
x2:1, y2:0, stop:0.308824 rgba(60, 60, 60, 255), stop:1
rgba(215, 215, 215, 255));
color:qlineargradient(spread:pad, x1:1, y1:0, x2:1, y2:1,
stop:0 rgba(199, 199, 199, 255), stop:0.994536 rgba(222, 222,
222, 255));
border-color:qlineargradient(spread:pad, x1:0, y1:0, x2:1,
y2:0, stop:1 rgba(255, 166, 52, 255));
}

QTabBar::tab:selected{
background-color:qlineargradient(spread:pad, x1:1, y1:0.147,
x2:1, y2:0, stop:0.294118 rgba(63, 63, 63, 222), stop:0.588235
rgba(46, 46, 46, 255), stop:1 rgba(225, 225, 225, 255));
border-color: qlineargradient(spread:pad, x1:0, y1:0, x2:1,
y2:0, stop:1 rgba(255, 166, 52, 255));
border-top-letf-radius:5px;
color:qlineargradient(spread:pad, x1:1, y1:1, x2:1, y2:0,
stop:0.483871 rgba(255, 255, 255, 255), stop:0.715686
rgba(248, 248, 248, 255))
}

QtabWidget::pane, QtabWidget zemininin tasarımını değiştire
bileceğimiz başlıktır.
QtabWidget::tab-bar başlığı, altındaki alignment koduyla, sek
melerin yerini sağ tarafa, sol tarafa veya ortaya taşır.
QtabBar::tab da, sekmelerimize güzel tasarımlar yapabilmemizi
sağlayan başlık. Diğer başlıkları, düğmemiz için tasarım
yaparken öğrenmiştik
.
Bu dersimizde son olarak da, Qslider aracının kullanımını
öğrenelim. Geriye kalan bazı araçları da bir sonraki dersimizde
anlatalım. :)
QSlider::groove:horizontal {
border: 1px solid;
height: 5px;
background-color: qlineargradient(spread:pad, x1:0, y1:0,
x2:1, y2:0, stop:0 rgba(154, 154, 154, 78));
border-color:qlineargradient(spread:pad, x1:0, y1:0,
x2:1, y2:0, stop:1 rgba(255, 255, 255, 0));
margin: -2px 0;
}
QSlider::handle:horizontal {
background-color: qlineargradient(spread:pad, x1:1, y1:0,
x2:1, y2:1, stop:0 rgba(189, 189, 189, 255), stop:0.994536
rgba(215, 215, 215, 255));
border: 1px solid #5c5c5c;
width: 10px;
margin:-4px 0;
border-radius: 5px;
}

Qslider::groove:horizontal başlığı, Qslider aracının uzun çubuğu
ve zemini için tasarım yapmamızı sağlayan başlıktır.
Qslider::handle:horizontal kodu da çubuğun üzerinde ki göster
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geyi değiştirmemiz için kullanılan başlıktır.
Tasarım
kodlarımızı, bu başlıkların altına yazarak, istenilen bölgeleri
değiştirebiliriz. Margin ifadesi ile de, göstergenin köşelerini
büküp, düzeltebiliriz.

Görmüş olduğunuz gibi, benim yapmış olduğum tasarımlar
böyle oldu. Böyle biraz kötü gözüküyor, ama programımıza
tasarım yaptığımız zaman, bir bütün olarak tasarım yapmamız
gerekiyor. Burada araçları parça parça işlediğimiz için, birbirleri
ile uyumsuz oldular.
*.ui dosyasını, her zaman ki gibi, bilinen o muhteşem komut ile
*.py haline dönüştürebilirsiniz. :)
Bir sonraki yazımızda, geriye kalan bazı araçların da
tasarımlarını, biçimlerini değiştirmeyi anlatacağız. Bir sonraki
dersimizde görüşmek üzere.
Kaynak: http://doc.qt.nokia.com/4.2/stylesheet.html
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Röportaj: Fatih ARSLAN

Bu sayımızdaki röportajımızda, Pardus
geliştiricilerinden Fatih ARSLAN sorularımızı yanıtladı.
Özgürlükİçin üyelerinin soruları, bakalım bir
geliştiricinin gözünden nasıl görünüyor?.

İlk olarak standart sorumuzla başla
yalım.
Fatih
Arslan
kimdir?
GNU/Linux'la ne zaman tanıştı,
bugüne kadar camia içinde neler
yaptı,
kısaca
anlatır
mısınız?
Yaklaşık 17 senesi Almanya'da, geri
kalan 8 senesi de Ankara'da geçen,
çeyrek asırlık bir hayat yaşadım.
Hacettepe
Üniversitesi
Elektrik
Elektronik Mühendisliği mezunuyum.
Linux hikâyem ise DebianTürkiye
listesine attığım bir eposta ile başladı.
O zamanlar ADSL daha yeni yeni
yaygınlaştığı için, bırakın DVD'yi, CD
indirmek bile çok zordu. Debian
Türkiye listesinden biri bana iki tane
Debian CD'si verebileceğini söylemişti.
Bu iki CD ile Linux maceram başladı.
Ardından çeşitli Linux camiaları içinde
bulundum. Sırasıyla Debian, Gentoo ve
Archlinux kullandım bir süre. Bir
dönem,
eklentiler.mozilla.org.tr'deki
çevirilere destek verdim. Linuxsevenler.org'daki arkadaşlarla
LAPIS dağıtımı üzerinde çalıştık. O zamanlar Xfce paketleri ile
ilgileniyordum. “Mavi Portal” adında bir platformumuz vardı ve
Türkiye'nin ilk ücretsiz CD dağıtım projesini başlatmıştık.
700'ye yakın Lapis CD'si dağıtmıştık o zamanlar. Van'dan
Edirne'ye kadar her ile göndermeyi başarmıştık. Okulda
derslerin yoğunluğu artınca bırakmak zorunda kaldım.
Bilgisayarınızı açtığınız anda ilk yaptığınız işler nelerdir?
Kullandığım uygulamaları açarım başta. Bunlar sırasıyla:
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Chromium, Pidgin, Clementine. Ardından ofisteki makineme
bağlanıp, tmux ile açık olan konsol pencerelerime ulaşırım.
Orada da Mutt ve Weechat her daim açıktır zaten. :) Genel
olarak, bilgisayarda bu uygulamalar ve birer tmux istemcisi
bana yeterli. Konsol tabanlı uygulamaları seviyorum ve hemen
hemen tüm işlerimi de konsol üzerinden yapıyorum. Arka
planda ise her daim bir Erkan Oğur, Dido, Norah Jones de
çalıyor
olur
mutlaka.
Chromium'da
ise
genel
olarak
Google
Reader
hep
açık
oluyor.

Peki ya boş zamanlarınızda neler yapıyor
sunuz?
Boş zamanlarımı genel olarak dolu geçirmeye
bakarım :) Spor yapmayı (özellikle koşmayı), kahve
içmeyi ve müzik dinlemeyi seviyorum. Edebiyatla
yakından ilgileniyorum. Her gün en az iki saatimi
kitaplara ayırırım. Elimden geldiğince de yazmaya
çalışıyorum. Divan şiirlerini çok severim. Elimden
geldiğince
onları
anlamaya
ve
okumaya
çalışıyorum. Bir yandan da yazıyorum. Televizyon
izlemeyi pek sevmiyorum. Takip ettiğim birkaç
yayın dışında pek seyretmiyorum.

yıllarında oldu.
Günlük tüm işleriniz için Pardus size yeterli geliyor mu,
yoksa başka bir dağıtım kullanıyor musunuz?
Pardus, günlük tüm işlerim için elbette yeterli geliyor. Var
olmayan uygulamaları da genelikle paket yapıp depoya almaya
çalışıyorum.
Pardus
dışında
başka
bir
dağıtım
da
kullanmıyorum tabi ki :). Ancak
Pardus'ta genel olarak paketlerle
ilgilendiğim için, ister istemez tüm
dağıtımlarla içli dışlı oluyorum.
Gentoo,Fedora
ve
Archlinux
dağıtımlarını takip etmeye çalı
şıyorum.
Sizce Pardus'un, son kullanıcı
açısından kullanımını zorlaş
tıran unsurları var mı?

Her dağıtımda olabileceği gibi,
Pardus'un da elbet düzeltilmesi
gereken yerleri var. Benim ilk
aklıma gelen örneğin Yalı'nın
kurulum aşamalarının, özellikle
sabit disk düzenleme kısmının
Pardus ile nasıl tanıştınız?
düzeltilmesi
gerektiği.
Ancak
Pardus'un Türkçe olması; KDE
Pardus ile 2005 yılında, Ankara'da düzenlenen
masaüstünün
iyileştirilmiş
ve
Linux şenliğinde tanıştım. O zamanlar Debian ile
çeşitli
hatalardan
arındırılmış
haşır neşir biriydim. Şenliğe giderken de yanımda
50'ye yakın Debian CD'si çekip götürmüştüm. Debian olması; güzel bir deneyim amaçlaması gibi sebeplerle de son
standında CD dağıtıyordum. Pardus standında ise, eski Pardus kullanıcı tercihleri arasında yer alıyor. Yine TÜBİTAK altında
geliştiricilerinden Murat Eren vardı. Uzun uzun Pardus'u geliştiriliyor olması da son kullanıcıya güven verebilir.
anlatmıştı bana. Fakat Pardus'a tamamen geçişim, 20072008
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Pardus, en yaygın dağıtımlardan birisi olabilir mi? Bunu
olması için geçilmesi gereken en önemli engel nedir ve
nasıl aşılabilir? Pardus hak ettiği yerde değilse, nasıl gele
bilir?
Klasik bir cümle ama daha çok çalışmalıyız. Özellikle geliştirici
tabanını arttırmamız lazım. Böylelikle artan kullanıcı ihtiyacına
cevap verebiliriz. Belki de en önemlisi, kullanıcı ihtiyaçlarını iyi
belirlemek. Temel sorun kime hitap ettiğimiz aslında. Hiç
bilgisayardan anlamayan birine mi; yoksa çeşitli Linux
dağıtımları kullanmış birine mi hitap etmemiz gerekiyor? Bu
biraz karışık bir durum. Her iki tarafı memnun etmeye
çalışmak da maalesef işleri daha kötü yapıyor.

kararlılığı. O yüzden sistemde güncellediğimiz paketlerin
kararlılığı ve sistem içindeki uyumluluğuna dikkat etmeye
çalışıyoruz. Mesela bir programın yeni çekirdek sürümü çıksa
bile, ciddi bir iyileştirme sunmuyorsa onu sürüm öncesi
kesinlikle almayız.
Pardus teknolojilerinin yeterlilik açısından durumu nedir?
Geliştirilmeleri gerekiyorsa bu nasıl ve ne yönde olabilir?
Böyle bir plan var mı?
Bir özgür yazılım dağıtımı yapısı gereği her daim gelişme
halinde olmalı zaten. Pardus teknolojileri için de durum aynı.
Uludagcommits listesine üye olan herkes takip edebilir
değişiklikleri. Özellikle son zamanlarda, Pisi ve Müdür'de ciddi
iyileştirmeler yapıldı. Açılış sistemi konusunda birtakım
değişikliklere gidilecek yakında. Dağıtımlar yavaştan, systemd
açılış sistemine hazırlanıyor. Artık herkes kendi teknolojisini
geliştirmek yerine ortak bir teknoloji etrafında çalışmaya
başlıyor. Tıpkı Kernel projesi gibi. Bu tutumu artık diğer Linux
teknolojilerinde de görmeye başlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda
olmasa da, bir on yıl sonra Pardus'un bu alanda beraber
çalışma yeteneğini kazanacağını ve uluslararası camiaya katkı
sunacağını düşünüyorum. Bunun adımlarını geçmişte gördük,
hâlâ da devam ediyor. Sadece artması gerekiyor.
Pisi deposu, sizce bir son kullanıcı için yeterli mi? Değilse,
genişletmek için neler yapılabilir?

Son kullanıcı hedefini iyi tanımlamak gerekiyor. Son kullanıcı
kimdir? Son kullanıcı hiç bilgisayardan anlamayan bir
Pardus sürümleri hazırlanırken, yeni bir sürüm öncesindeen Windows kullanıcısı mı , yoksa az çok Linux bilen bir masaüstü
kullanıcısı mı ? Her ikisi için de yeterli araç vardır, fakat %100
çok üzerinde durulan konular hangileri?
herkesi tatmin edecek kadar değil elbet. Daha önce anlattığım
Yeni sürüm hazırlanırken en çok dikkat ettiğimiz konu sistem gibi var olmayan paketleri insanların paketlemesi gerekiyor.
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Burada yapılması gereken, Pardus camiası içinde gerçekten bu teknik listesini açtık. Pardus altında geliştirme yapan,
işe gönül vermiş, paket yapmak isteyen insanları teşvik etmek. Pardus'ta paket yapan ve sorun yaşayan herkes buraya üye
Yani kapı yine Pardus'taki geliştirici eksikliğine çıkıyor. olup sorularını sorabilir. Geliştiriciler de yakından takip ediyor.
Pardus 2011'e farklı masaüstü yöneticilerini entegre etmeyi Bunun dışında bir de geliştirici sürecimiz var bildiğiniz gibi.
amaçlayan ÇoMaK projesinin gidişatı hakkında düşünce Üye olup, belli kriterlerden geçtikten sonra bir mentor size
leriniz nelerdir?
atanıyor. Tabii burada illa bir geliştirici süreci gerekmiyor.
Herkes istediği gibi kodları değiştirebilir ve geliştiricilere
Çomak'da var olan birçok masaüstü şu an Pardus depolarında sunabilir. Paket yapabilir ve dağıtabilir. Bizdeki geliştirme
mevcut. Bunlardan bildiklerim Xfce ve Enlightement. Yakın süreci biraz daha işleri düzgün hale getirmek için. Ama
zaman içinde Lxde de girdi. Fluxbox ise gözden geçirme deneyimli ve bu konuda bilgili bir insana zaten doğrudan
sürecinde, o da yakında girecektir diye düşünüyorum. Çomak Pardus depolarına yazma hakkı veriyoruz. Çünkü bu insan
projesi bu anlamda başarılı oldu diyebilirim. Zaten Çomak kendini belli ediyor, yaptığı iş belli, kimse de “neden yaptın”
projesindeki paketlerin çoğu yine daha önce Pardus demiyor zaten. Zaten şöyle bir geriye baktığımızda, eski ve yeni
depolarında var olan paketlerin üzerine inşa edilmiştir. geliştiricilerin çoğunun bu şekilde sürece dahil olduğunu
göreceksiniz.
Çomak'taki Gnome3 masaüstünü ise depoya almak ciddi
sıkıntılar doğuracaktır. Çünkü şu anki hali bizim depo ile Özgürlükİçin
topluluğu
bildiğiniz
üzere,
üyelerinin
uyumlu değil. Girerse bile Pardus 2012'den önce girmeyeceğini omuzları üzerinde tutunacağı yeni bir sürecin içine girdi.
düşünüyorum. Çünkü sistemde birtakım köklü paket Bu değişim sürecinin gidişatı hakkında düşünceleriniz
değişiklikleri gerekiyor
. nelerdir? En az sıkıntı ve en hızlı şekilde bu süreci
atlatabilmek için neler yapılabilir? Sürecin sonu sizce ne
Geliştirici tayfası Pardus'u geliştirmek ve iyileştirmek için olur? Ya topluluk, daha etkin olabilmek için neler
sizce yeterli sayıda mı? Arttırmak için çalışmalar veya yapabilir?
planlar var mı?
Topluluk adına şu an güzel bir sürecin içine girildiğini
Yeterli değil elbet. Kesinlikle artması gerekiyor. Bizde, diğer düşünüyorum. Artık birilerinin gözüne bakarak değil de
dağıtımların ekosisteminde olduğunun aksine, nedense kendi tamamen kendi ellerinde olan bir yönetim biçimindeler. İlk
kendine iş yapan bir kesim oluşmadı, oluşmuyor da. Kimsenin başta birtakım tecrübesizlikler olabilir, sorunlar çıkabilir ama
kimseden izin alması gerekmiyor bazı konularda. Bir iyileştirme zamanla
hepsinin
aşılabileceğini
düşünüyorum.
mi yapmak istiyorsun? Buyrun, kodlar açık; istediğin gibi Sürecin sonu hakkında ise pek bir şey diyemeyeceğim. Çünkü
değiştir. Paket mi yapmak istiyorsun? İstediğin gibi yapabilirsin. süreç tamamen Öİ topluluğunun elinde. Nasıl bir Öİ
Kimse kimseye engel değil ki! Geliştirici sayısını artırmak için istiyorsanız, sonunda onu elde edeceksiniz.
tabii ki biz de birtakım süreçler sunuyoruz. Mesela pardus
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Son olarak,
nelerdir?

geliştirici

olmayı

isteyenlere

önerileriniz

Yapmak istediklerinizi kesinlikle yapın. Tekrar ediyorum, her
şey size bağlı! Araştırın, inceleyin, neler yapabilirsiniz onlara
bakın. İnsanlar konuşuyorsa, siz oturun bir şeyler üretin. Her
şey buradan başlıyor çünkü. Gözünüzde büyütmeyin yapılacak
işleri. İnanın o çok zor dediğiniz şeyler, aslında çok kolay
şeylerdir. Her şey sizin bu işe ne kadar gönül verdiğiniz, ne
kadar değer verdiğiniz ile ilgili.
Bunun dışında, herhangi bir programlama diline bağlı
olmadan, ilginizi çeken tüm dillere bakmanızı tavsiye ederim.
Bir şeyi iyi bilmek gerekiyor elbet, fakat körü
körüne bağlı olmak hiç kimseye fayda getirmez.
Burada biraz da fanatiklik devreye giriyor elbet.
Sevmek ayrı, severken başka şeyleri kötülemek
ve kendine düşman edinmek ayrı şeyler. Bunu
iyi ayırt etmek lazım.
Sorularımızı cevaplandırdığınız için çok
teşekkür eder; çalışmalarınızda başarılar ve
kolaylıklar
dileriz.
Ben teşekkür ederim.
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Biraz da Gülelim
Murat KALEKAPTANI
lafabaklafa@gmail.com
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Bir Sayının Daha Sonuna Geldik
Özgürlükİçin üyelerinin gönüllerinden hazırlamış olduğu bir e
derginin daha sonua geldik. Bu edergi gibi tüm Özgürlükİçin
projelerinin ayakta kalabilmesi, siz topluluk üyelerinin katkıları
ile mümkün olacaktır. Katkılarınızın artarak sürmesi temennisi
ile bir sonraki sayıya kadar hepiniz hoşçakalın. :)

Pardus Kullanıcılarının Yer İmleri

Pardus
Özgürlükİçin.com
Pardus-Linux.Org
Pardus Kullanıcıları E-posta Listesi

Pardus Wiki
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