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Özgür Yazılım dünyasını selamlayan yeni sayımız ile sizlere yeniden sımsıcak bir "Merhaba!"

Editör'den

Özgür Yazılım dünyasında birlikte hareket edip aynı kulvarda koşmak ve birbirine kenetlenmek çok önemli... Üretilen değeri herkes kullanır
ama birlikte çalışıp ürün vermeye gelince kimse kalmaz yanınızda. Biz, zorlu bir yoldan geçip bir sayı daha hazırladık. Dolu dolu bir içerik
olup olmadığına siz okurlar karar vereceksiniz. Ancak ortada bunca kişinin emeği varken eleştirilerin yapıcı ve katkıcı olmasını diliyoruz.
Çünkü taş üzerine taş konulmadan duvar örülemez, mesafe alınamaz. Tipik özelliğimiz olarak her şeyi yermeye bayılırız, ama yapıcı
olmalıyız ki bazı şeyler de uzun soluklu olsun.Sürekli olsun ki, bilgi akışı devam etsin, bilmeyenlere ulaşsın ve farklı kapılar açsın. Bu
yüzden, cesaretimiz varsa birazı bile yeter, neden katkıda bulunmayalım?
Katkılarınızı bekliyoruz; çünkü emek en yüce değerdir!
Gelelim bu sayıda ele aldığımız konulara...
Ubuntu'nun adı, Mint'in tadı makalesinde, Ubuntu'su bir süre sonra hantallaşan kullanıcılar için yeni kurulum yapmaksızın, Linux Mint'e
dağıtımlarını çevirmenin nasıl yapılacağı güzel şekilde anlatılıyor. Sıfır kurulum gibi olan bu işlem küçük bir betik sayesinde yapılmakta.
Makaleyi okuyup işlem adımlarını yaptıktan sonra ilk işiniz, Linux Mint Türkiye'ye girip "bu cevabı Ubuntu'dan çevirdiğim Linux Mint'ten
yazıyorum" olmalı.
Windows kullanıcılarının vazgeçemediği bir uygulama olan Winamp, GNU/Linux'a geçiş sonrası birçok kullanıcının aradığı bir uygulama
ama Özgür Yazılım dünyasında Winamp yok, yüzlerce muadili ve daha iyisi var. Sıralama Amarok ile başlar Listen ile devam eder, ancak biz
Qmmp'de duralım. Qmmp; Winamp görünümünde ama onun kopyası olmayan bir Özgür Yazılım uygulaması... Eren arkadaşımızın yazısını,
Qmmp inceliklerine vakıf olmak için okuyun derim.
Çevrimiçi olmayan kişinin neredeyse olmadığı günümüzde insanlar her an her türlü görüntü kaydeden, fotoğraf çeken cihazla çektiklerini
paylaşıyorlar. Ama bunların da derli toplu olması gerekiyor. Sabit diskler hariç internette PhotoBucket, Google Picasa ve Yahoo Flickr
mevcut. Bu sayıda Flickr'a resim yüklemek için Postr uygulamasının kurulumu ve nasıl kullanılacağı anlatıldı.
Sıklıkla internet gezinmelerinden, yoğun iş temposu ve günlük kullanımdan sonra yığınla gereksiz dosya, uzantı ya da farketmeden
birbirinin aynısı dosyaların kopyaları ve daha neler neler sistemimizde yer etmeye başlar ki bu, temizlik gününün yaklaştığının
habercisidir. Genel temizlik için bize yardımcı olan uygulama ise, BleachBit uygulaması. İncelemeyi okumanız sabit diskinizin ferahlamasını
sağlayacaktır, benden söylemesi.
Benim kaleme aldığım farklı bir Ubuntu 10.10 Netbook sürümü incelemesi ise, Masaüstü sürümünden ziyade, Ubuntu Netbook
sürümünde yapılan "radikal" değişikliği ele alan bir makale.

Aydın Bez
fadikebez@gmail.com
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Linux Mint
U b u n t u ' n u n A d ı L i n u x M i n t ' i n Ta d ı !
Eren Kovancı
Böyle bir konu başlığından sonra, herkes çok farklı
şeyler düşünmüş olabilir. Ama bu yazının amacı Ubuntu
10.10 Maverick Meerkat sürümünün Linux Mint 10 Julia
sürümüne nasıl çevrilebileceğini anlatmaktır.

Neden Linux Mint?
Aslında bu konuyu pek çok kez Linux Mint Türkiye
forumlarında işledik ve Root'un diğer sayılarında
irdeledik ama, ben yine de biraz üzerinden geçeyim.
Linux Mint 10 güncel sürümü Ubuntu tabanına sahip.
Ubuntu'nun yayınlanan her sürümünden yaklaşık 1 ay
sonra Linux Mint'in yeni bir sürümü yayınlanıyor. Bu
işlemler sırasında Ubuntu neredeyse baştan yaratılarak,
hataları çözülerek, gereksiz ve hız kesen uygulamaları
sistemden çıkartılarak yeni bir dağıtım oluşturuluyor.
Oluşturulan bu yeni dağıtıma Linux Mint'e özel bir çok
araç ekleniyor. Bu araçlar sistem kullanımını
kolaylaştırdığı gibi, özellikle Linux ile yeni tanışan
insanların Linux'dan uzaklaşmasına engel oluyor. Tabi
uzman kullanıcıların da oldukça işine yarıyor.
Buraya kadar her şey normal. Ubuntu kurdunuz ve
sisteminizden memnunsunuz, ama bir müddet sonra
sisteminiz kararlılığını yitirmeye başlıyor, içerisinde
gelen bazı faydalı gibi görünen uygulamalar

sisteminizin yorulmasına neden oluyor ve sistemi
yavaşlatıyorsa bu duruma bir çare aramaya
başlıyorsunuz.
Bu durumda alışkanlıklarından vazgeçmek istemeyen
kitleler yeni bir dağıtım arayışı içerisine giriyorlar, ama
çoğu zaman istedikleri dağıtıma ulaşmakta sıkıntı
yaşıyorlar. İşte burada Linux Mint devreye giriyor ve daha
kararlı ve özelleştirilmiş yapısı ile kullanıcılara alıştıkları o
rahat ve sorunsuz kullanımı sunuyor.

Yeni Kurulum Yapmak İstemeyenler Ne Yapacaklar?
İşte burada, Linux Mint Türkiye'nin hazırladığı basit betik
devreye giriyor ve kullandığınız Ubuntu sürümünü Linux
Mint'e dönüştürüyor. Bu işlem sırasında verilerinize zarar
gelmediği gibi kısa bir sürede Linux Mint'e adım
atıyorsunuz. Tabi bu işlem sıfır kurulumun size
sunduklarının tamamını sunamasa da, Linux Mint
dünyasına adım atmanıza vesile oluyor.

Betiğin başlıca özellikleri:

* Sisteminizi Ubuntu tabanlı Linux Mint sürümüne çevirir.
* Linux Mint’e özgü özel araçları yükler.
* Ubuntu’nun araçlarını kaldırıp yerlerine Linux Mint’in
araçları kurar.
* Grub açılış ekranı ve GDM giriş ekranını Linux Mint’e
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özel olanlar ile değiştirir.
* Kernel güncellemesi yapar.
* Ubuntu menüyü kaldırır ve yerine Linux Mint menü koyar.
(Tek panel kullananlarda sorun olabilir, elle eklenmesi
gerekebilir.)
* Ubuntu Gnome masaüstünü kaldırıp yerine Linux Mint
Gnome masaüstünü kurar.
* Ubuntu fontlarını Linux Mint’in ayarları ile değiştirir.
* Linux Mint’e özgü özel ayarları gerçekleştirir.
* Linux Mint temalarını kurar.
* Linux Mint’in yedekleme özelliğini ekler.
* Linux Mint depolarından Türkçe tercümeleri alabilecek
duruma getirir.
* Sistemin Ubuntu yerine tamamen Linux Mint olmasını
sağlar.

Betiğin Kurulumu

Uygulamalar > Donatılar > Uçbirim yolu ile uçbirimi

açtıktan sonra aşağıda yer alan komutları uygularsanız,
betik gerekli işlemleri gerçekleştirecektir. Unutmadan betik
çalışmak için oturumu açmakta kullandığınız yönetici
şifrenizi isteyecektir.
wget http: //www. linuxmint. org. tr/betikler/ubuntu- maverickmint- j ulia- cevir. tar. gz
tar xvf ubuntu- maverick- mint- j ulia- cevir. tar. gz
chmod +x ubuntu- maverick- mint- j ulia- cevir
sudo . /ubuntu- maverick- mint- j ulia- cevir

Betik Sonrası
Betiğin düzgün çalıştığından emin olduktan ve kurulum
bittikten sonra uçbirimde aşağıda yer alan komutları
uygularsanız Linux Mint'in deposundan alması gereken son
paketleri de alacaktır.
sudo apt- get update
sudo apt- get upgrade

Bu işlemlerde bittiğinde bilgisayarınızı yeniden başlatınız.
Yeniden başlattıktan sonra her şey yolunda ise Linux Mint
dünyasına adım attınız demektir.

Not : Kullandığınız panele MintMenü eklenmez ise panelin

(alt veya üst çubuğun) boş bir yerine farenizin sağ tuşu ile
tıklayın ve «Panele Ekle» menüsüne girin. Listeden
MintMenü yazan yazıya farenizin sol tuşu ile 2 defa
tıklayın.

Uyarılar:
* Bu betik sadece Ubuntu 10.10 Maverick sürümü içindir.
* Bu betik 3 ayrı bilgisayarda test edilmiştir ancak
çalışabileceği %100 garanti değildir.
* Bu betiğin kullanımından ötürü bilgisayarınızdaki
herhangi bir veri silinmez ancak yaşanabilecek
sorunlarından Linux Mint TR sorumlu değildir.
* Bu betik yedekleme yapma özelliğine sahiptir. Kurulum
sırasında temel değişiklikleri yedeklemek isteyip
istemediğinizi sormaktadır.
* Bu betik sonucunda sisteminiz Ubuntu paketleri ile
uyumunu koruyacaktır.
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* Bu betik sonrasında sisteminiz Linux Mint 10 Julia olarak
kendini tanıtacaktır.
*Bu betik sonrasında Linux Mint’e özgü güncellemeleri
alabileceksiniz.
* Bu betik ile Linux Mint Debian Edition (LMDE) sürümüne
geçiş yapamazsınız.

Ne Gerek Var?
Linux Mint bildiğiniz gibi 11. sürümü ile Debian tabanına
geçecek. Bu betik Ubuntu kullananlar için Linux Mint
araçlarını ve Linux Mint'in kendine has yapısını “yeni
kurulum yapmadan ve kişisel ayarlarına dokunmadan”
görebilmeleri için son şans.
Debian tabanlı Linux Mint'e geçişten önce, Ubuntu tabanlı
Linux Mint'i görmek ama bu işlem için uğraşmak
istemeyenler için hazırlanan betiğimizi beğeninize
sunuyoruz. Betik hakkındaki tüm istek ve şikayetlerinizi
bize iletebilirsiniz.

Eren Kovancı
eren@linuxmint.org.tr
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Program Tanýtýmı
W i n a m p Ö z l e m i n i Gi d e r e m e y e n l e r e : Q M M P!
Eren Kovancı

Basit, hızlı ve özelleştirilebilir çoklu ortam oynatıcılarına Yaptığım testlerde herhangi bir uyum sorununa
bir yenisi daha eklendi. QMMP, basit ve sade yapısı ile rastlamadım.
Winamp 2 özlemi çekenleri hedef alıyor. QMMP diğer
kardeş çoklu ortam oynatıcısı Audacious'dan daha hızlı
ve kararlı çalışmakta.

Alışkanlıklarınızdan Vazgeçmenize Gerek Yok!
Windows altında Winamp kullanıyordunuz ve Linux Mint
kullanmaya karar verdiniz. İşte bu geçişten sonra
Winamp'ı arıyorsanız QMMP tam size göre bir program.
Bolca alternatif olduğu için Linux altında Winamp'ı
arayacağınızı sanmıyorum ama QMMP bu arayış içinde
olanlar için en iyi alternatif program sayılabilir.

Standart QMMP Görünümü

Menü yapısı ve arayüz desteği ile Winamp 2
sürümlerine oldukça benzeyen QMMP ile ayarlar
menüsünü kullanmak için alışkanlıklarınızdan
vazgeçmenize gerek yok. Tamamen Türkçe destekli
olan QMMP vaat ettiklerinin hemen hepsini
kullanıcılarına sunabiliyor.

Arayüz Desteği
QMMP klasik bir Winamp tarzı görünüm ile geliyor.
Arayüz desteği ise bir hayli geniş. Audacious, Winamp
ve XMMS'in arayüzlerini kullanabiliyor.

Winamp arayüzünü kullanan QMMP Görünümü
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Ayarlar Menüsü

Ayarlar menüsü QMMP'yi yönetebileceğiniz çok fonksiyonlu
bir QMMP özelliğidir. Bu menü altında Görünüm, Çalma
Listesi, Eklentiler, Gelişmiş ve Bağlanırlık alt menüleri
bulunmaktadır. Ayarlar menüsüne CTRL + P tuşu ile
ulaşabilirsiniz.

Çalma Listesi
Çalma listesinden çalma listesi özelliklerini
düzenleyebilirsiniz. Başlık formatından tutunda şarkı
numaralandırmalarına kadar bu menüden düzenleme
yapabilirsiniz.

Görünüm
Görünüm menüsünden çoklu ortam oynatıcınızın arayüzünü
ve yazı tiplerini kolayca değiştirebilirsiniz. Ekle butonu ile
arayüzleri ekleyebilirsiniz, oynatıcı bölümünden çalıcınızın
genel yazı tipini, çalma listesi bölümünden ise çalıcınızın
listeleme ekranının yazı tipini değiştirebilirsiniz.

Eklentiler
QMMP'nin en sevdiğim özelliği eklenti özelliği. Eklentiler
giriş, çıkış, görsellik, efektler ve genel olmak üzere 5 ana
kısıma ayrılmış durumda. QMMP'nin tercih edilmesindeki
en önemli etken sisteminizde kurulu olan bütün çoklu
ortam eklentilerini ve kütüphanelerini kullanabiliyor olması.

SO

N

D

EM

8

Winamp Özlemini Gideremeyenlere : QMMP

Program Tanýtýmı

Linux Mint Türkiye Elektronik Dergisi Root

Giriş : Giriş bölümünden mevcut eklentileri görüp eklenti
özelliklerini değiştirebiliyorsunuz. Özellikle ses çıkışları ile
oynayabilmek güzel bir duygu.

Çıkış : QMMP sisteminizdeki bütün ses çıkış eklentileri ile
uyumlu çalışıyor. Tek tıkla ALSA, Jack, OSS, PulseAudio
arasında geçiş yapabilirsiniz.

Görsellik : Görsel eklentiler burada yer alıyor. QMMP

sitesinden çalıcınıza görsel eklenti yükleyerek görselliği
arttırabilirsiniz.

Efektler : Mevcut efektleri yönetmenize ve değiştirmenize
olanak sağlayan bölüm.

Genel : Diğer bütün eklentiler bu menü altında yer alıyor.
Gelişmiş
Yazılımsal ses kontrollerini düzenleyebileceğiniz, pencere
görünüm özelliklerini ayarlayabileceğiniz ve şeffaflık
özelliğini isteklerinize göre değiştirebileceğiniz QMMP
menüsü.
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Bağlanırlık

Aradığınızdan Daha Fazlası!

Özellikle Winamp radyolarını dinlerken veya radyo yayını
yaparken IP adresiniz görünmesin istiyorsanız bu bölümden
vekil sunucu tayin edip IP adresinizi saklayabilirsiniz.

Bu iddialı cümleyi kurmadan önce çok düşündüm ancak
kullanmaya karar verdim. QMMP ile şarkı dinlemenin tekrar
tadını aldım. Ses kalitesi olarak çok üst düzeyde bir
deneyim yaşatan QMMP sürekli kullandığım yazılım olan
Audacious'u bana aratmadı.
Bu alanda hala kararsızlık yaşayanları QMMP kullanmaya
davet ediyorum.

Eren Kovancı
eren@linuxmint.org.tr
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Röportaj
B a h r i M e r i ç C a n l ı i l e P L O Ü ze r i n e

Eren Kovancı

Kısaca Bahri Meriç CANLI kimdir?
1985, Ankara doğumluyum. Gazi Üniversitesi Bilgisayar
Programcılığı ve ardından Anadolu Üniversitesi İşletme
Bölümü'nü okudum. Aralık 2005'ten beri Beril Teknoloji
(www.beriltech.com)'de programcı olarak çalışıyorum.
Biraz daha geçmişe gidecek olursak bilgisayar ve Linux ile
tanışmam çok eskilere dayanmıyor. Kendimi bilerek
bilgisayar kullanmaya 1999 yılında, Linux kullanmaya da
2000 yılında başladım. Eskiden büyük vaktimi
bilgisayar başında Linux ve web ile uğraşmaya
harcarken artık dağcılık ve arama-kurtarma
alanlarında kendimi geliştirerek geçiriyorum.

Pardus-Linux.org fikri kimden çıktı?
Fikir Linux e-posta listelerinde Pardus ile ilgili bir
forum olsa fikri üzerine çıktı. Yani fikri biri ortaya atmadı.
Fikir havada uçuşuyordu. Birileri elini taşın altına koyup
siteyi açtı. Sonradan kim olduklarını tanıyacağım Nihad
Karslı'nın Pardus-Linux.Org alan adını tescil ettirmesi ve
Gökhan Toplar'ın hosting sponsorunu bulması ile sitenin
altyapısı hazırlanmış oldu.
5 temmuz 2005'te siteye yönetici aranıyor ilanının listeye

düşmesi ile birlikte benim Pardus-Linux.Org maceram
başlamış oldu. Bu tarihten sonra Gökhan Toplar, siteyi
mambo ve phpbb ile çalışan bir site haline getirdi. (O
yıllar, üniversitedeki arkadaşlarımın dışarıda gezerken
benim evde, laboratuvarda, internet kafelerde
bilgisayar başında olduğum yıllara denk geliyor.)

Pardus-Linux.org ile amaçlanan hedefler
nelerdir?
Pardus-Linux.Org ilk başta sadece forum sitesi olarak
kuruldu. Baştan beri amacımız Pardus'a destek olmaktı.
İlerleyen dönemlerde elimizdeki imkanlarında etkisi ile
Pardus için açılan birçok servisi bünyemize kattık. Şu
anda PLO dergi olarak isimlendirdiğimiz e-dergi
bunlardan biri. Sitenin konsepti forum sitesinden daha
çok bir kullanıcı topluluğu halini aldıktan sonra
hedeflerimiz ister istemez genişledi. Genişleyen
hedeflerimizi kısaca Pardus Linux'u tamamen özgür
ve sivil topluluğa kazandırmak olarak özetleyebiliriz.
Bu değişimler gelişmeler arasında değişmeyen şeyler
de var. Pardus Linux dağıtımına verdiğimiz önem,
ülkemize ve ülkemizdeki Linux camiasına
sağladığı/sağlamasını beklediğimiz gereken avantajlar
konusundaki düşüncelerimiz.

Pardus-Linux.org'un hedef kitlesine ulaştığını
düşünüyor musunuz?
Öncelikle belirtmek isterim; 2008 yılından
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bu yana Pardus-Linux.Org'da aktif bir görevim bulunmuyor.
Birçok sebepten dolayı sitedeki görevlerimi, hatta Pardus
kullanımını bıraktım. Bu sebeple bilgilerim site ile aktif
olarak uğraştığım 3-4 seneyi kapsamaktadır.
Pardus-Linux.Org'un hedef kitlesi şu anda çok genişledi.
Hedef kitlesini oluşturan Türk Linux kullanıcıları ve çeşitli
bilgi seviyelerindeki Pardus kullanıcılarının tamamına
olmasa da büyük bölümüne bir şekilde ulaştığımızı
düşünüyorum. En azından varlığımızdan haberdarlar.
Pardus kullanmasalar da siteyi ziyaret ediyorlar.

PLO e-dergi projesi nasıl doğdu?
Bir dönem küçük küçük Pardus projelerinin patladığı
dönemde şuan arkadaşım olan Burak BAKIRTAŞ'ın
editörlüğünde Pardus-Linux.Org'dan bağımsız olarak çıkmış
bir projeydi. Yazarlarının birçoğu aynı zamanda PardusLinux.Org üyesi de olduğu için önce dolaylı olarak derginin
hazırlanma aşamalarını forum üzerinden yürüterek, daha
sonra Pardus-Linux.Org'un bir parçası olarak, en son olarak
da son dönemde PLO dergi ismini olarak tamamen PardusLinux.Org'un bir parçası halini aldı.

PLO dergisinin hedef kitlesi sadece Pardus
kullanıcıları mı?
İlk başlarda öyleydi. Pardus-Linux.Org'daki hedef kitle
genişlemesi haliyle dergiyi de etkiledi. Şu anda hedef kitlesi
Linux'a kenarından köşesinden bulaşmış herkes. Hatta
"Linux nedir? Pardus nedir?" diyenler de hedef kitlemiz
içerisinde yer alıyor.

PLO altında kurulan Pardus paket deposuna yeterli
ilgi gösteriliyor mu?
Paket deposu konusu çok karmaşık bir konu; bir taraftan
kişisel ya da sitedeki üyelerin ihtiyaçlarını karşılarken, bir
taraftan da Pardus paket sistemini öğreniyorduk. İlerleyen
zamanlarda birçok kez Pardus geliştiricileri ile yaşanan
sorunlar depoya olan ilgiyi daha da alt seviyelere çekti. Şu
anki durumu elimde rakamlar olmadığı için bilemiyorum.

Pardus Linux dağıtımına ulusal işletim sistemi
denmesine sıcak bakıyor musunuz?
Hayır. Bu söylem ilk başlarda güzel bir pazarlama
malzemesi olarak kulllanıldı. Bence amacına da ulaştı.
Diğer yandan hala bilmeyenler varsa Pardus tek başına bir
işletimi değildir. Linux çekirdeğini ve GNU bileşenlerini
kullanan bir Linux dağıtımıdır. Bence Ubuntu ne ise Pardus
da odur.

Pardus'un sadece KDE kullanmasını nasıl
karşılıyorsunuz?
Bir dönem sadece KDE kullandığı için Pardus'u birincil
işletim sistemim yapmamıştım. Debian ve Pardus'u
değişmeli kullanıyordum. Pardus'un sadece KDE
kullanması sebebi ile Pardus üzerindde GNOME çalıştırmayı
amaçlayan projeler de ortaya çıktı. Aralarında %100
tamamlanabilen maalesef olamadı. Fakat ortaya
çıkardıkları bir bilgi birikiminin de etkisi olmuş olmalı ki
ilerleyen yıllarda Pardus üzerinde GNOME çalıştırılabildi.
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O projeye de pardus-linux.org olarak sunucu desteği
sağlamıştık. Daha sonra GNOME paketleri Pardus
depolarına da girdi.
Şu anda Pardus varsayılan olarak KDE kullasa da birçok
masaüstü ortamı ve pencere yöneticisi ile çalışabilir
durumdadır.

Aktif olarak Pardus kullanıyor musunuz?
Hayır, test makineme Pardus kurulamayışı sebebi ile 2009
sürümünden beri Pardus kullanmıyorum. Pardus yerine
Debian GNU/Linux kullanıyorum.

Pardus-Linux.Org dışında kurulan Pardus
platformları ile birlikte hareket ettiğiniz bir proje var
mı?
Sayılır mı bilmem ama kurucuları arasında yer aldığım
Pardus Kullanıcıları Derneği ile yakın ilişkilerimiz var.
Temelleri pardus-linux.org üzerinde atılmasına rağmen şu
anda siteye abilik yapma görevini başarı ile sürdürüyor.

Sizce Pardus hedeflenen kitleye ulaşabildi mi?
Son kullanıcı gözü ile bakarsam eğer hedef "Pardus'u
Türkiye'de duymayan kalmasın." ise, Pardus hedeflenen
kitleye ulaşmış diyebilirim.

5 yıl sonunda sizce Pardus nerede olacak?
Bilişim endüstrisinin herhangi bir alanında 5 yıl sonrayı
öngörebilecek bilgim şu anda maalesef yok. Parametreler
öyle çok ve çabuk değişebiliyor ki 5 yıl sonra bir masaüstü
ortamına ihtiyaç duyacak mıyız, bundan şu an emin
olamıyorum. Buna rağmen 5 yıl sonra kamu kurumlarının
büyük çoğunluğunda temel sistem olarak Pardus
kullanmaya başlanabilir.

Eren Kovancı
eren@linuxmint.org.tr
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Nasýl
Linux Altında Tercüme Çalışmaları
Eren Kovancı
Bir çok GNU/Linux yazılımı dilimize kazandırılmasına
rağmen hala bir o kadar da yazılım tercüme edilmemiş
durumda. Aslında çeviri işleri çok basit olmasına karşın
birçok kişi nasıl çeviri yapabileceğini bilmiyor ve tercüme
çalışmalarına destek olamıyor.

Görsel Çeviri Aracınız : Poedit

İşte bu yazı ile nasıl tercüme veya diğer adı ile nasıl çeviri
yapabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Takıldığınız
konuları Linux Mint Türkiye forumlarına sorabilir ve destek
alabilirsiniz.

İlk İşlemler
Çeviri işlemleri için tercüme etmek istediğiniz programın
.po uzantılı dosyasına ihtiyacınız var. Po dosyası genelde
ilgili programların sitelerinde yer alıyor, eğer bu dosyaya
ulaşamazsanız program geliştiricisi ile irtibat kurup .po
dosyasını temin edebilirsiniz.
Tercüme işlemleri sırasında .po uzantılı dosyayı çeviri
işlemi sonunda program tarafından okunabilir hale yani
.mo uzantılı hale dönüştürmeniz gerekiyor. Bu işlemi
gnome terminal üzerinden yapabileceğiniz komutlar olsa
da yeni kullanıcıların bu dönüşüm işi ile uğraşmalarını pek
tavsiye etmiyorum.

Poedit ile .po dosyalarını açıp tercüme işlemlerine
kolayca başlayabilirsiniz. İşiniz bittiğinde Poedit ilgili
çeviri dosyasını hazır halde yani .mo uzantısı ile
kayıt edecektir.
Poedit kullanım açısından oldukça basit bir araçtır.
Tercüme etmek istediğiniz .po uzantılı dosyayı
“dosya” menüsünden seçebilir ve çeviriye
başlayabilirsiniz. Programda çevrilmesi gereken
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kısımlar en üst pencerede görülür, orta pencerede ise
seçtiğiniz kısmın orijinal çevrilmemiş hali görülmektedir. En alt
pencere ise çeviri yapacağınız kısımdır
Poedit'in güzel olan yanı çeviri durumunu programdan
görüyor olabilmenizdir. Programın % kaçını çevirdiğinizi,
çevirdiğiniz dizgi sayısını, bulanık çevirileri ve uygunsuz kötü
ögeleri programın ana penceresinden takip edebilirsiniz.
İşleminiz bittiğinde çalışmanızı kaydedip sonra devam
edebilirsiniz. Kayıt işleminde .mo uzantısını seçerseniz çeviri
çalışmanızı direk olarak çevirdiğiniz program içerisinde
kullanabilirsiniz.

Ayarlar menüsünden ise çevirdiğiniz dosyaya gerekli çeviri
bilgilerini kolayca ekleyebilirsiniz. Bu bölümü doldurmanız
daha sonra oluşacak sıkıntılarda direk size ulaşılmasını
sağlaması açısından oldukça önemlidir.
Poedit ile bu yazıda anlatılanlardan daha fazlasını
yapabilirsiniz. Programı kullanarak zamanla daha fazla
özelliğini keşfedeceksiniz. Çeviri çalışmalarına katılan ve
katılmayı düşünen arkadaşlara özgür yazılım dünyasına
yaptıkları katkılardan ötürü şimdiden teşekkür ediyor ve
kolaylıklar diliyorum.

Eren Kovancı
eren@linuxmint.org.tr
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Nasýl
Bleachbit İle Gereksiz Dosyalardan Kurtulun
Oytun Özdemir
Merhabalar.
Bu bölümde sizlere, Bleachbit uygulaması ile nasıl
gereksiz dosyalardan kurtulabileceğinizi ve nelere dikkat
etmeniz gerektiğini anlatacağım.
Programı kullanırken, sisteminizi temizlerken yada dosya
silerken tek tek tüm dosyaları silerek harcadığınız zamanı
size geri döndürecek bir uygulama var. Bu uygulama ile
her türlü sisteminizde ki gereksiz dosyalardan
kurtulabilirsiniz. Yapabileceğiniz komutlar olsa da, yeni
kullanıcıların bu dönüşüm işi ile uğraşmalarını pek tavsiye
etmiyorum.

Programın kurulumu son derece basit. Herhangi bir
sistem kullanıyorsanız; Paket Yöneticinizi açıp
bleachbit'i aratıp sisteminize kurabilirsiniz. Eğer
Linux Mint kullanıyorsanız; Menü 'den Synaptic 'e
ulaşıp arama kutucuğuna "bleachbit" yazdığınızda
da çıkan sonuçlardan bleachbit ile ilgili olan paket'e
çift tıklayıp Uygula diyerek kurabilirsiniz.
Uçbirim üzerinden direkt kurulum yapmak
istiyorsanız, şu komutu kullanabilirsiniz:
$ sudo apt- get install bleachbit

Programın kurulumunu yaptıktan sonra Menü >>
Sistem Araçları (System Tools) altında iki simge
bulacaksınız; birisi normal kullanıcılar için, diğeri ise
root olarak temizlik yapmak içindir. Eğer root olarak
geçmişte ki paket geçmişini ya da derinlemesine
harddiskinizde temizlik yapmak için uygun bir seçim.
Temizlik yapmadan önce sizleri bir konu da uyarmak
istiyorum. Bütün herşeyi temizleyecek havasına
kapılıp herşeyi seçip lazım olan tarayıcı
eklentilerinizden, yer imlerinizden ya da önemli
dosyalarınızı temizlemeyin. Sonra çok pişman
olursunuz.
Programın ayrıntılarına biraz geçelim. Program son
derece basit fakat root erişimi vermediğiniz sürece
EM
sadece kendi ev klasörünüzle ilgili temizlik
D

SO

N

16

Bleachbit İle Gereksiz Dosyalardan Kurtulun
Linux Mint Türkiye Elektronik Dergisi Root

yapmasını sağlayabilirsiniz. Bu yüzden işlem yapmadan önce
neleri temizlediğini tek tek takip edip işlevlerini okursanız;
zararlarından biraz daha fazla korunmuş olursunuz.
Basit olarak işlevlerini özet geçelim;

Nasýl
GNOME: Gnome'daki geçmiş dosyalarından ve çalıştırma
geçmişinden kurtulmanızı sağlar. Hangi kullanıcı ile bu
işlemi gerçekleştirirseniz o kullanıcı ile ilgili geçmiş
dosyaları silinecektir.

Ofis Uygulamanız (OpenOffice gibi.): Ofis
programlarınızın geçmişini temizler.

APT (ve diğer paket yöneticisi): Apt ve

Mesajlaşma Uygulamanız (Pidgin, Skype, gibi.):

Bash: Bash ile ilgili geçmiş günlük dosyalarını

System (Sistem): Sistemle ilgili temizlik işlemlerini

diğer paket yöneticileri ile ilgili dosyaları
temizler (Not: Root olmadan işlem yapmaz.)
temizler (Not: Root olursanız
sadece root'un geçmiş dosyalarını silecektir.)

Tarayıcınız (Firefox, Chrome, Opera gibi):

Tarayıcınız ile ilgili içeriği temizler. Fakat burda
bir negatif özellik var; Vacuum özelliği ile
tarayıcıdaki herşeyi silebiliyorsunuz. O yüzden
bu işleve dikkat edin. Bir de Places/Yerler yer
imlerinizi siliyor. (Not: Root olarak
gerçekleştirilirse, sadece o klasörde ki tarayıcı
içeriğini silecektir.)

Deep scan (Derin Tarama): Sisteminizdeki

gereksiz ne kadar backup (yedek) dosyası varsa hepsini
temizler. Eğer yedek dosyalarınızdan memnunsanız bunu
kullanmanıza gerek yok. (Not: Root olursanız derin bir temizlik
yapayacağı için yardım dosyalarınızdaki gereksiz içeriği
uçurabilirsiniz. Bu yüzden dikkatli olun.)

Mesajlaşma uygulamanızın geçmişini siler. Konuşma veya
yazışma metinleride silinir.
buradan yapabilirsiniz fakat Boş alan temizliği (Free disk
space) ve Bellek (Memory) temizliği biraz daha uzun
sürebilir. Sisteminizi biraz sıkıştıracağı için bu işlemler
yapılırken bir işlem başlatmazsanız; sistemin ağırlaşmasını
engellemiş olursunuz. Diğer işlemler geçmiş dosyalarını ve
kayıtları silecektir. (Not: Bu işlemi yapabilmek için root
olmak zorundasınız yoksa gerçekleşmeyecektir.)

X11: Geçmiş dosyalarını temizler.
Bunun dışında tüm uygulamalar için geçmiş dosyalarını
silme özelliği vardır. Her kurulan programı tanıyıp içeriğine
göre temizlik işlemi yapabilir. Gerekli açıklamaların
ayrıntıları programın içinde yazıyor. Eğer uygulamalarla
ilgili ne yaptığını bilmiyorsanız, açıklamaları okumanız
yeterli.

Flash: Flash geçmişinizi cookie dosyalarından kurtulmanızı
sağlar.

Oytun ÖZDEMİR
oytunozdemir@gmail.com
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Flickr'a Fotoğraflarınızı Yükleyin
Oytun Özdemir
Flickr, Yahoo'nun bir

zamanlar bünyesine
aldığı son zamanların
meşhur fotoğraf
saklama ve
paylaşma sitesidir.
Eğer Yahoo üyesi
iseniz flickr hizmetinden yararlanabiliyorsunuz. Flickr'a
online resim yüklenebildiği gibi bir çok işletim sistemi
tarafından desteklenen 3. parti yazılımlar da flickr'a resim
yüklemek için uygulama dünyasına çeşitli alternatifler
getirmiş.
Bunlar dan bir tanesi de postr adı ile bilinen fotoğraf
yükleme aracıdır. GNU/Linux için gtk çatısı kullanılarak
yazılmıştır. Programı kurmak için paket yöneticinizde
postr olarak aratmanız yeterlidir. Ayrıca flickr olarak
aratıldığın da ise bir çok alternatif uygulama
ubuntu/mint/debian depoların da bulunuyor.

Tıklayarak gerekli onayı flickr sayfasından vermeniz
gerekiyor.

Sonrasın da sayfadan 2. bölümde ki "Next"
tıkladığınızda sizi onay sayfasına götürecek.

Eğer uçbirim'den kurmak istiyorsanız şu komutu
kullanabilirsiniz:
sudo apt- get install postr

Depo dan kurulum yaptıktan sonra menü'de Grafik >
Flickr Uploader tıklayarak uygulamayı çalıştırabilirsiniz.
Uygulamayı çalıştırdıktan sonra eğer ilk defa giriş
yapıyorsanız, size bir giriş penceresi sunacak.
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Bu sayfadan onay vermek için "Ok, I will authorize it" demeniz
yeterlidir.

Size son olarak onay durumunu gösterecek. Eğer yeşil ok
işaretini gördüyseniz, problem yoktur. Sayfayı kapatabilirsiniz.
Daha sonra program penceresinden "Tamam" tıkladığınızda
oturum açmış olursunuz.

Resimlerinizi sürükle bırak yolu ile aktarabilirsiniz. Alternatif
olarak menüdeki ekle düğmelerini, artı tuşunu tıklayarak
ekleyebilirsiniz. Açıklama ekleyebilir, Başlığı değiştirebilir veya
kategori belirleyebilirsiniz.

İşinizi bitirdiğiniz de Upload/Yükle tuşuna tıklayarak
basitçene yükleme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Gördüğünüz gibi programı kullanmak oldukça kolay olduğu
için rahatlıkla flickr'a fotoğraflarınızı yollayabilirsiniz.

Oytun ÖZDEMİR
oytunozdemir@gmail.com
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Makale
Farklı Bir Ubuntu 10.10 Netbook Sürümü İncelemesi

Aydın Bez

Kısaca: Netbook Nedir?
Bir iki yıldan beri moda olan netbook (minik bilgisayar)
kullanımı artık neredeyse tavan yapmış durumda. Bu
pazarın sınırlayıcısı ise donanım bileşenlerinin çerçevesi
belli olması: işlemci, ekran boyutu ve çözünürlüğü,
anakartı, ekran kartı, sabit depolama alanı ve belleği,
işletim sistemi.
Netbookların işlemcilerinde ise ezici olarak üstünlük
şaşmaz bir şekilde INTEL’in elinde; AMD ise her zamanki
gibi pazarı geç okumasının cezasını çekmekte. Üstelik
INTEL sadece işlemci değil anakart ve bileşenleriyle ekran
kartında da pazar lideri konumunda. Çünkü bu sistemin
bütünleşik yapısının uyumu verimli çalışmayı da
beraberinde getiriyor.
Dünya çapında bu pazarın büyüklüğünü gören kaynak
kodu kapalı işletim sistemi üreticisi Microsoft dahi
Windows XP ve Se7en ürünlerini pazardan pay alabilmek
için, Windows XP’nin destek süresinin yakın zamanda
sonlanacağını ilan etmesine karşın netbooklara uygun
hale getirdiği gibi, donanımı hoyratça kullanan Windows
Se7en ürününün neredeyse bu sistemlerde çalışması için
başlangıç sürümünün de başlangıcını çıkarttı.
Bilindiği gibi ülkemiz haricinde birçok ülkede bilgisayarlar
bir tamamlayıcı ürün olan işletim sistemleri olmadan da
satılabilmekte ancak bu durum ülkemizde geçerli değil ve
piyasa hala kaynak kodu kapalı işletim sistemleriyle

birlikte bilgisayar satışı yapan firmalarla dolu.
Masaüstü sistemlerde bu dayatma aşılabilirken
dizüstü bilgisayarlarda ise maalesef hala baskın ve
piyasa oyuncularının rolü ektin.
Donanım açısından ne dizüstü ne de masaüstü
bilgisayarlarla yarışamayan ama günümüz insanın
her an çevirimiçi olabilmesine, internetle alakalı
gündelik işlerini yapıp eğlenmesine, zaman
öldürmesine olanak sağlayan minik bilgisayarlar
(netbook) ülkemizde ısrarla kaynak kodu kapalı bir
işletim sistemi olan Microsoft Windows Se7en Starter
Edition ile satılmakta; bazıları ise Microsoft Windows
XP Home Edition (donanıma göre kısıtlanmış) ürünü
ile.
Oysa bu cihazlarda kullanabilmek için şu anda
bilinen en rahat üç seçenek var:
* Ubuntu Netbook Sürümü,
* Lubuntu
* MeeGo
Google Chromium OS pekala sayılabilir ancak hala
geliştirme aşamasında. Ancak meraklı olan kullanıcı
bir Google Chromium OS türevi olan Flow
dağıtımının deneme sürüşlerini yapabilir. Aynı
zamanda dileyen istediği GNU/Linux dağıtımını minik
bilgisayarına kurup rahatça kullanabilir. Tek
EM
sınırlama ekran çözünürlük ayarının 1024x600
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olarak yapılandırılmasıdır.
Bu makalemizde Ubuntu'nun yeni sürümünün (ve peşi sıra da
Linux Mint'in) duyurulma ayı olması nedeniyle (her yılın nisan
ve ekim ayları) Ubuntu 10.10 Maverick Merkaart Netbook
Sürümünü inceleyeceğiz. Ancak şu uygulama böyle çalışır, şu
böyledir de bu da şöyle yapılır, kullanılmalıdır gibisinden bir
yazı karşınızda olmayacak.

Ubuntu 10.10 Netbook Sürümü Hakkında
İndirin ve mutlaka Ubuntu üzerinden taşınabilir belleğe (USB
ya da kart) kurulumu tamamlayın; diğer dağıtımlarda
Unetbootin dahi kullansanız hata veribilir. Açılışta kurulum
yerine kabuğa düşerseniz "live-install" komutunu vermeniz
yeterli; kurulum arayüzü çalışacaktır.
Kurulum arayüzündeki sunum baştan sona değişmiş; ayrıca
kurulum yönerge ve işlem adımları da değişmiş ve yine kolay
olmuş ama daha kolay diyemem. Artık Ubuntu kurulurken size
kısıtlı ilavelerin bir kısmı ve mevcut güncellemeler kurulsun mu
sorusunu yöneltmekte. Güncellemelerin kurulup kurulmaması
sorusu iyi düşünülmüş; gerçi kurulumu bu soruya verilen evet
cevabı güncellemenin boyutuna ve bağlantınızın hızına göre
uzatmakta ama olsun. Çünkü edindiğiniz kurulum kalıbı
kurulum yaptığınız zamandan bir hayli eski olabilir; böylelikle
bu sorun ortadan kalkmış oluyor.
Kurulum arayüzündeki bize eşlik eden sunumda dikkatimi
çeken bir diğer nokta ise sunumun "Fotoğrafları, görüntüleyin,
depolayın ve düzenleyin" sayfasında yer alan şu ifade oldu:
"Daha gelişmiş fotoğraf düzenleme araçları için Ubuntu Yazılım
Merkezi'nden daha fazla ücretsiz yazılım edinebilirsiniz."

Makale
Bu korkunç bir ifade ve tamamı ile yanlış yönlendirmelerle
dolu bir; kaldı ki, bu cümleyi Türkçeye çeviren kişi ya da
gruplara da şunu anlatmak şart: İngilizce'de "free"
sözcüğünün karşılığı bedava, serbest ve özgür olabilir ve
bu anlam ayrımları cümlenin, konuşmanın, anlatımın
gidişatına göre değişir. Türkçemizde ise bu sözcüğün
birçok karşılığı vardır ve söz konusu Özgür Yazılım ise
sözcüğün tam karşılığı "özgür" olmalıdır; bedava ya da
ücretsiz değil.
Çünkü anlamı bedavaya yaklaştırırsanız özgürlüğü ve
verilen mücadeleyi sadece ürün/hizmetin ücretine
indirirsiniz ve anlamsızlaştırırsınız. Özgür Yazılımı var eden
bedava oluşu değil bilginin ve yazılımların özgürlüğünün
sağlanmasıdır.
Ubuntu 10.10'da nelerin yeni olduğunu kısaca sıralarsak;
Basit bir resim işleme, düzenleme ve arşivleme
uygulaması olan F-Spot yerine Shotwell adlı uygulama
konulmuş. Kısaca Shotwell, F-sopt yerine ikame edilmiş. FSpot'un Mono ile bağımlılıkları yüzünden beklenen bir
gelişmeydi bu.
Me sosyal ağlar menüsü Empathy, Ubuntu One, Gwibber
ve Evolution ile daha bir bütünleşik hale getirilmiş,
Rythmbox için panelde o an ne dinleniliyorsa gösteren ve
haberdar eden, tıpkı Me menüsü gibi bir kısayol eklenmiş
ki bu bana Amarok 1.4'teki mini modu anımsattı. Ses
menüsünden de artık müzik çalara ulaşılmakta.
Ambiance teması yumuşatılıp hafifleştirilerek
pastelleştirilmiş, keza simge seti de iyileştirmelerden
nasibini almış. Tema artık gözü yormuyor.
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Ubuntu yazı tipi ailesi ise ne zamandan beri beklenen bir
şeydi; gayet hoş durmakta. Duvar kağıtları da yeni; es
geçmeyelim. Ancak Ambiance teması da Ubuntu 10.04
kullanıcıları kullanmak istedikleri zaman sisteme ubuntu-mono
adlı bir paket yüklenmekte; içeriğini bilmediğim için Mono ile
alakasını da bilmiyorum.
sudo add- apt- repository ppa: webupd8team/light- themes
sudo apt- get update
sudo apt- get upgrade

Evolution, GNOME, OpenOffice.org ve bilimum birkaç
uygulama, paket güncellenmiş.
Masaüstü sürümünde tema, simge seti ve yazı tipi ailesi,
renkler, vs... değişikliği dışında öyle fazla bir değişiklik yok.
KDE ise zaten asıl değişimi KDE 4 ile yaptı ve şimdi KDE SC
olgusuna insanları alıştırmaya çalışıyorlar. XFCE derseniz eğer,
Şubat 2009'dan beri 4.6 sürümündeler ve şu anda günceli
4.6.2; sanırım XFCE ekibi sürümlerini Debian'a eşitlediler.

Radikal Bir Değişiklik ve Yenilik: Unity ve Mutter
Asıl değişiklik ise netbook sürümünde. Artık yeni bir masaüstü
denetleyicimiz var: Unity arayüzü ve de Mutter. Bu ikisi de
nedir diye soranlara ise şunu söyleyebilirim ki Unity artık GTK
denetimini kullansa da Metacity yerine zamanla geçecek olan
bir arayüz. Öyle ki, Unity açık olduğu zaman ne Compiz-Fusion
çalışmakta ne de görsel efektler menüsü aktif olmakta.
Denetim tam anlamıyla Unity ve Mutter'in elinde.
Haliyle küçük olan minik bilgisayarlarda Ubuntu 10.10 Netbook
sürümünün Unity arayüzü ekranın sol tarafında müdahale
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kabul etmeyen bir paneli konumlandırıyor. Bu paneldeyse
uygulamalar bulunmakta. Uygulamaların üzerinde sağ
tıklamak suretiyle onları listeden kaldırabilir ya da
sabitleyebilirsiniz. Ekranın üzerinde evrensel menü olarak
tanımlanan panelde ise bildirimler, sistem çekmecesi ve
saati ile açılan her uygulamanın "dosya, görünüm, ayarlar,
yardım..." gibi genel işlevleri yer alıyor ki bu son derece
güzel olmuş. Ama sol panelin kaybolmaması,
gizlenememesi, tamamı ile görebildiğimiz masaüstünde
sağ tıklama yapılamaması (Ubuntu 10.04 öncesi netbook
sürümlerinde simgeler masaüstüne iri bir şekilde
yayılmıştı.) sıkıntı yaratıyor; özellikle de internet tarayıcısı
gibi uygulamalarda sayfayı sağa taraf kaydırmak
gerekiyor.
Bunun yanı sıra Unity arayüzünden evvelki netbbok
sürümlerinde simgeler iri olarak masaüstünde yer alırken
ekranın sol köşesinde ise sınıflara ayrılmış bir şekilde
uygulamalara erişebiliyorduk ve bir nevi panel olan bu
kısım pencerelerin altında kalıyordu. Uygulamalara erişim
daha bir kolay ve mümkündü. Ubuntu 10.10 netbook
sürümünde ise garip bir şekilde "kuruldu" adlı bir ayrı sınıf
mevcut ve tıkladığınız zaman neredeyse tüm uygulamaları
listeliyor ve siz de haliyle kayboluyorsunuz.
Ekranın sol üst köşesinde müdahale kabul etmez panel ile
evrensel menü panelinin kesiştiği nokta bize uygulamalara
hızlı erişim imkanı tanımakta (oyunlar, internet, ofis,
eğlence gibi) ama maalesef sistemcil işlerin yapılacağı
uygulamalara hızlıca erişmeye imkan tanımamakta. Gerçi
bir arama kutucuğu mevcut ama bir uygulamayı aratarak
çağırmak mı yoksa kısayoldan tıklayıp kullanmaya
başlamak mı daha kolaydır? Sakın bana panele ekleriz
demeyin çünkü panelinde bir simge alma haddi var.
Unutmadan ekleyeyim: Çalışan her uygulamanın
EM
simgesi sol panelde işaretleniyor ve üzerine gelip
D
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tıkladığınız zaman panele ekle demeniz yeterli; aynı zamanda
kaldır da diyebilirsiniz.
Çoğu kullanıcının şikayetçi olduğu bir nokta ise uygulamaların
bir önceki sürümlere göre geç açılması ve kapama, yeniden
başlatma sorunlarının yaşanması ki bunları da Unity arayüzünü
bağlıyorlar. Kapanmayı bilmem ama uygulamaların çağrılması
ve açılması gerçekten de yavaş.
Kısacası Ubuntu geliştiricilerinin yeni arayüzü geliştirmeleri ve
müdahale kabul etmez sol paneli müdahaleye açık hale
getirmeleri gerekmekte. Eğer netbook sürümündeki arayüz
denetçisi Unity canınızı sıkarsa oturumu kapatım giriş
ekranında isminizi yazdıktan sonra ekranın altında oturum türü
seçimli menüsünden Desktop Edition seçimini yapabilirsiniz.

Dikkatimi Çeken...
Yukarıdaki madde imlerinde yer vermediğim büyük bir
değişiklik ise artık Ubuntu'nun resmen eski donanımlara
destek vermeyen ilk GNU/Linux dağıtımı olmasıdır: "With 10.10
we have also dropped support for i586 and lower processors,
as well as i686 processors without cmov support" açıklaması
dağıtım sürüm açıklaması metinleri arasında okunabilir.
Bu demek oluyor ki, üzerinde birçok deneme yaptığım (ilk
denemem Ubuntu 8.04 ileydi) emektar 99 model IBM NetVista
iş istasyonu bilgisayarımda Ubuntunun bundan sonraki
sürümleri çalışmayacak; çalıştırmayı başarsam dahi verimli
çalışmayacak. Bu yüzden Arch Linux ve Debian ile yola devam.
Ancak bu karara saygı gösterilebilir. Neticede her dağıtım
kendisinin hedef pazarını belirleyebilecek karar yeteneğine
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sahip makamlardan oluşmaktadır. Ancak Ubuntu'nun aldığı
bu kararı topluluğa danışılarak alınıp alınmadığını
bilmiyoruz. Şurası kesin ki Ubuntu, MeeGo GNU/Linux
dağıtımının donanımın efendisi olma yol haritasındaki gibi
artık yeni nesil işlemcilere destek vererek çoğu atıl ve
sıklıkla kullanılmayan bu sistemlerde çalışması için
ayıracağı zaman-iş gücü-finans-girişimcilik kısıtlı
kaynaklarını başka alanlara aktaracak. Bu Ubuntu One gibi
servislerin üretilmesi örneğinde olduğu gibi yenilikleri
bizlere sunabilir.

Son Olarak
Ubuntu'nun ömrünün bir Debian, bir Arch, bir Gentoo
kadar olmadığını altı aylık sürüm çıkartma takviminden
biliyoruz; belki bu yüzden Linux Mint ekibi, kendisini
Debian'ın güvenli sularına attı. Genellikle Ubuntu nisan
dönemi sürümlerinde kalıcı değişiklikler yapar ve LTS
sürümlerini çıkartır. Ekim ayı sürümleri ise daha çok bazı
değişikliklerin öncüllerinin bizlerle paylaşıldığı, yoklama
yapılan sürümlerdir. Hali hazırda GNOME 3'ün çıkışı
ertelenmişken Ubuntu bu sürümde tema, yazı tipi, duvar
kağıdı, renk şeması değişiklikleriyle görselliği öne çıkartıp
kimi uygulamaları üst sürüme yükseltip kurulum adımların
basitleştirmiş görünmekte. Ancak yine de Özgür Yazılım ve
GNU/Linux dağıtımları için gözde bir başlangıç. Siz yine de
denemekten çekinmeyin ve sonuna dek sorunlarla
boğuşup alt edene dek kullanın.

Lisanslar

Makale, Creative Commons Attribution/Share-Alike
Lisansı ve GNU Özgür Belgeleme Lisansı (GFDL) altında
lisanslanmıştır. Genel ilke copyleft'tir.

Aydın Bez

fadikebez@gmail.com
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Merve Uluser

Başlık yazının tamamı hakkında bir fikir verse de bu yazıyı
"bir Linux'çunun düşman dağıtımına bakışı" olarak
görebilirsiniz. Her Linux kullanıcısının şu veya bu
sebeplerden dolayı düşman olduğu bir dağıtım vardır,
benimkisi ise talihsizce "Pardus". Pardus'u sevmediğimi
çoğu yerde dile getiririm ve sebeplerimi de acımadan
sıralarım. Ulusal Linux dağıtımına neden nefret
seviyesinde duygular beslediğim ise 2011 sürümünün
betası ile daha da belli etti kendini.

belirterek düşüncelerimi hedefime yönelttiğim
yayıma yerleştirmeye başlayabilirim.

Böyle konularda tarafsız olmamız gerektiğini biliyorum, o
sebeple yaptığım işin "garipliği"nin farkındayken bile
elimden geldiğince tarafsız olmaya çalışacağım.
Benim Pardus'u sevmeyişimin en temel nedenlerinden
biri, Pardus'un KDE'ye bağlı olarak geliştirilen bir dağıtım
olması ve bana göre de bu, özgürlüğün kollarından birine
indirilen bir balta gibi. Birçok masaüstü ortamının yine
"özgürlük" anlayışı ile türediği Linux dünyasında
Pardus'un hala resmi olarak tek masaüstü ortamına
destek vermesi çok "çağ dışı". Tabii ki de bugün bu yazıda
Pardus'un ilkelerinden bahsetmek çok tarafsız bir durum
olmaz. O sebeple ben hemen 2011 beta deneyim
deneyimime geçiyorum. Deneyim deneyimi diyorum
çünkü dağıtımı diskime kurmaya değer görmediğim için
VirtualBox üzerinde denedim. Karşılaştırma yapma gibi
bir şansım var çünkü sanal makine üzerinde denediğim ilk
dağıtım Pardus değil. Bu çerçevede Pardus'u 512 MB RAM
verdiğim ve 1 GB takas alanı ile 4 GB /, 3 GB /home
olarak ayarladığım sanal makinede değerlendirdiğimi

İndirdiğim 1 GB'lık ISO kalıbını (i686) VirtualBox ile
çalıştırdığımda Pardus'un giriş ekranı karşıma geldi.
Dil olarak normalde her sistemi İngilizce kullandığım
halde Pardus'u sevmeme nedenlerimden biri olan
Türkçe desteği konusunu tekrar irdelemek ve bu
konuda bir gelişme olup olmadığını görebilmek için
dil seçimi kısmından Türkçe'yi seçtim.
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İkinci ekranda GNU GPL'i ve sürüm notlarını okumamıza
yardımcı olan bir kısım vardı, sürüm notlarına kısa bir göz
atmacadan sonra GPL'i okuyup anladığımı belirterek ileri
dedim.
Üçüncü ekranda
Pardus'un
artılarından biri
olarak
sayabileceğim
yükleme
paketlerinin
bütünlüğünü
denetlememize
yardımcı olan bir
özellik
bulunuyor. Fakat
"Validate"
butonuna
basmadan önce
geri geliyorum istemsizce çünkü dilin İngilizce olduğunu fark
ediyorum. Türkçeyi seçtiğimden eminim ama "Sanırım bir hata
oldu." diyerek tekrar Türkçeyi seçtiğim halde 2. ve 3. ekranın
çoğunluğunun hala İngilizce olduğunu görüyorum. Evet, Pardus
yine Türkçe dersinden sınıfta kalmış. Tabii ki bunu okuyanlar "E
ne bekliyorsun, bu daha beta! " diyeceklerdir ama "ulusal Linux
dağıtımı" sıfatıyla dağıtılan bir Linux dağıtımının pre-alpha
halindeyken bile -ki bu beta- tamamen Türkçe olması
gerekmez mi? İnsan bunları sorguluyor ister istemez.
CeBIT'teki standlarını hatırladım bunu sorgularken. Yanlış
hatırlamıyorsam "Pardus 78 dilde konuşur." gibisinden bir
sloganları vardı. Sanırım bu 78 dile Türkçe dahil değildi.

Dağıtım İncelemesi
"Validate" ekranını geçtim hızlıca.
Dördüncü ekranda klavye seçimi vardı. Varsayılan olarak
Türkçe Q klavye seçili geliyor, benim klavyem de Q klavye
olduğu için bu ekranı doğrudan geçtim. Klavyeyi
değiştireceğiniz zaman değişiklikleri test etmek için bir
kutucuk var, tabi bunlar İngilizce yazdığı için herkes
anlamayabilir. Pardus geliştiricileri en azından varsayılan
klavye seçimini Q yaparak İngilizce bilmeyen Türk
kullanıcılarının başına gelebilecek muhtemel sorunların
önüne biraz da olsa geçebilmişler.
Beşinci ekranda tarih, saat ve zaman alanı seçimleri var.
Tarihi doğru bilen Pardus, her iki kurulum denememde de
saati yerel saatten tam 3 saat öncesiymiş gibi gördü.
Sebebi sanal makine olabilir, hemen suçlamak
istemiyorum.
Altıncı ekranda isim, kullanıcı adı, kullanıcı şifresi ve
hafiften gelişmiş seçenekler kısmı var. Bilgilerimi yazdım,
gelişmiş seçenekleri (ne olur ne olmaz diye) kontrol ettim,
bu ekranda yapılacak pek bir şey yok.
Yedinci ekranda yönetici şifresi ve makine ismi giriliyor.
Yönetici şifremi girdikten sonra varsayılan makine ismini
"pardus2011"den, Ubuntu'dan alışkın olduğum ve her
Linux dağıtımında kullandığım "jeaquares-laptop"a
çevirdim. "pardus2011" olarak bıraksanız da olur.
Sekizinci ekranda İngilizcesi olmayan Türk kullanıcıları
korkutabilecek bir hata aldım. Bunu da sanal makineye
bağlıyorum, umarım gerçekte böyle korkutucu bir hata
almaz kimse. ("E ne de olsa bu beta! " diyenleri duyar gibi
oluyorum.)
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Hatanın ekran görüntüsü:

Dağıtım İncelemesi
Bunu yapmak için son seçeneği seçtim. Karşıma gelen
ekranda pek de karışık olmayan bir disk bölümleme kısmı
vardı. Diskimin altındaki "Free" yazan yere tıklayarak
aşağıdan "New" menüsüne ve ardından "Standard"
kısmından "Partition" seçeneğine tıkladım. "Use as:"
kısmını "/" olarak ayarladım. Dosya sistemi varsayılan
olarak "EXT4" geliyor. Boyutu da 4 GB olarak ayarladım.
Boyutu ayarlamak için soldaki tekerleği ya da sağdaki sayı
girilen kısmı kullanabilirsiniz. sda1'i oluşturduktan sonra
aynı işlemi /home klasörü için de yaptım ve bu bölümü de
3 GB olarak ayarladım. Aslında bu işlemden sonra takas
alanı ayarlamak bile aklıma gelmemişti ama kurulum
ilerlememe izin vermedi, Pardus takas alanı olmadan
kurulum yaptırmıyormuş. Ben de 512 MB RAM'ime
güvenerek ve tüm bu "Takas alanı RAM'inin 1.5 katı kadar
olmalı." hurafelerine gülerek 1 GB boyutunda takas alanı
oluşturdum. Kısacası kurulum öncesi disk tablom şöyleydi:

Hatayı düzelttiğimde sekizinci ekranın disk bölümleme ekranı
olduğunu gördüm. Şu seçenekler bize sağlanmış bu ekranda:
Ben diski ilk defa kullanacağım için "Create Custom Layout"
dedim çünkü her Linux
dağıtımında en azından
/ ve /home kısımlarını
ayırırım.Ben diski ilk
defa kullanacağım için
"Create Custom
Layout" dedim çünkü
her Linux dağıtımında
en azından / ve /home
kısımlarını ayırırım.
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İleri dedikten sonra tüm verilerimin biçimlendirme sonrası
kaybolacağını söyleyerek benden onayımı isteyen kısmı da
onaylayarak dokuzuncu ekrana geçtim. Bu ekranda GRUB'la
ilgili seçenekler vardı. Varsayılan ayarları (Default settings)
seçtim. Eğer bilgisayarınızda başka bir Linux dağıtımı varsa,
özellikle Ubuntu varsa bu seçeneği seçmeyin. Pardus'un hala
GRUB'un eski sürümünü kullandığını düşünüyorum, Ubuntu da
bayağıdır yeni GRUB'u kullandığı için sorunlar oluşabiliyor. En
iyisi "Advanced settings" kısmından "Sistem yükleyicisini
kurma" kısmını seçmek. Daha sonra Ubuntu veya hangi
dağıtım kurulu ise onun üzerindeki grub.cfg dosyasına Pardus'u
eklemek daha kolay. Eğer sisteminizde sadece Windows var ise
"Default settings" doğru seçim.

Dağıtım İncelemesi
genel özelliği olan "düşük donanımlı sistemlerde bile jet
hızında çalışabilme" özelliğinin Pardus'ta olmadığını ve
artık da olamayacağını anlamış oldum. Ubuntu'yu sanal
makinede 256 MB RAM ve "TAKAS ALANI OLMADAN" 25
dakikada kuruyor olmam aklıma geldi. Böyle bir durumda
tarafsız olma adına Pardus'u övebileceğimi hiç
sanmıyorum.

Onuncu ekranda yaptığım ayarları görebildiğim tipik önizleme
kısmı vardı. İleriyi tıkladığımda bir onaylama ekranı daha geldi,
"Write Changes to Disk" (Değişiklikleri Diske Yaz) diyerek
kurulumu başlattım.
Ancak kurulum başladıktan 3 dakika sonra %6'da iken kurulum
durmuş gibi oldu. Bu durum 8-10 dakika sürdü, "foomatic-db"
isimli paket kuruluyordu ve bu paket yazıcı sürücülerini
içeriyordu. Bir anda Arch gibi dağıtımların değerini tekrar
anladım ve kurulumu çok ağır ilerlediği, hatta ilerlemediği için
iptal ettim. O ara gidip börek filan yedim, karnımı doyurdum ve
Pardus'a bir şans daha vermek için yurda döndüm. İkinci
denememde aynı kısımda tekrar takıldı kurulum, bu sefer iptal
etmedim ve yaklaşık 15 dakika sonra devam etmeyi
hatırlayabildi kurulum. İkinci kuruluma 10:03'te başlamıştım,
10:51'de kurulum sona erdi. Tamı tamına 48 dakikada kuruldu
Pardus, sanal makinede ama 512 MB RAM ve 1 GB takas alanı
ile. Bir Linux dağıtımı için oldukça yeterli olan bu sayılar
Pardus'a yetmedi anlaşılan. Bu sebeple Linux dağıtımlarının

Pardus'u yükledim, ağır bir şekilde açıldı. 2009.1'den pek
bir fark yok gibiydi görünüş olarak, sonuçta bir giriş ekranı
ne kadar değiştirilebilir ki?
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Masaüstünü görmemle ilk çökme vakasını yaşamam bir oldu.

Beni Kaptan'dan saliseler sonra "KDE Çöküş Bilgi Sistemi"
karşıladı ve Nepomuk uygulamasının çöktüğünü bildirdi.
Ekrana bir facepalm gönderdim ve "Uygulamayı Yeniden
Başlat"a tıkladım. Daha sonra "Kapat" diyerek bu ekrandan
ayrıldım.
Kaptan, bazı temel ayarları sunan ve kullanıcılara yararlı
olabilecek bir araç. Fare ayarlarını, masaüstü arka planını ve
sistem temasını değiştirip kullanıcınız için kimlik resmi
seçebildiğiniz bu kısımda pek fazla oyalanacağınızı
sanmıyorum. Zaten KDE'nin fazlasıyla fazla olan ayarlar
zincirinin tamamını keşfetmeniz günlerinizi alabilir. Benim içimi
acıtan Kaptan'ın bile çoğu kısmının İngilizce olması. Sistem yarı
İngilizce yarı Türkçe bir halde sizi karşılıyor. Ben böyle
dediğimde "Güncelleme yapsana?" diye bir tepki alıyorum
bazen Pardus'çu tanıdıklarımdan ama bir kullanıcı yarı İngilizce
yarı Türkçe olarak karşılaştığı bir sistemde sağlıklı bir

Dağıtım İncelemesi
güncellemeyi nasıl yapabilsin? Daha doğrusu bir kullanıcı
neden Türkçeyi seçtiği halde yarı İngilizce bir sistem ile
karşılaşmak zorunda kalsın? Bu durum Mint için de geçerli
oluyor bazen, eh bu yazı da Linux Mint Türkiye'nin edergisinde yayımlandığına göre bundan da bahsetmemek
olmaz. Ama bu noktada Mint'in "ulusal bir Linux dağıtımı"
olmadığını ve ilk açılışta Türkçe olmak zorunda da
olmadığını hatırlatır, ayrıca Mint ve Ubuntu'nun kurulum
esnasında güncelleme sunucularına bağlanıp dil
paketlerini aldığını ve böylece güncel bir Türkçe sistem (ya
da hangi dil seçilmişse o dilde güncel bir sistem) sunmaya
çalıştığını da belirtirim.
Tüm bu eksilerin ötesinde Pardus'un pek de değişmediğini
ve değiş(e)meyeceğini söyleyebilirim. Öncelikle bu
dağıtımın amacı Türk kullanıcılar ise sistem tamamen
Türkçe olmadan betası bile yayımlanmamalı. Sistemin bazı
(! ) kısımlarının İngilizce olmasını KDE'ye bağlayanları da
anlayamıyorum. Madem olay KDE paketlerinde bitiyor,
KDE kullanan diğer dağıtımlar %100'e yakın Türkçe
desteğini nasıl sunabiliyor? Pardus'un KDE 4.5 SC ile
geldiğini ama hala Türkçe öğrenemediğini söylemekle
yetinebiliyorum ben de.
Bunun dışında performans konusunda da sınıfta kaldı
bence Pardus. Çünkü denediğim neredeyse hiçbir dağıtım
böylesine yavaş kurulmadı sanal makinede. Mesela Zorin
OS, 256 MB RAM ve 0 GB takas alanı ile 25 dakika gibi bir
sürede kurulmuştu aynı sanal makine programında. Ana
makinem her zaman aynı olduğuna göre sorun Pardus'ta
demektir. Sistem kaynaklarını horca kullanan Windows'a
her fırsatta laf eden bizler için bir yüz karası belki de
Pardus. Elbette bu proje için yıllarını vermiş insanlar var ve
bunların emekleri asla silinemez.Ama bir işe emek veriliyor
M
olması o işin her zaman iyi olduğunu da göstermez,
E
Pardus buna iyi bir örnek.
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Bu projeye aktarılan paralar, bu projeye aktarılan işgücü
Pardus'u bir Ubuntu, bir Mint yapamamış ve bu gidişle de
yapamayacak gibi. Ubuntu'yu ele alalım. Bu dağıtım bugüne
kadar neredeyse her düşük donanımlı sistemde çok iyi işler
çıkardı. Benim Pentium II işlemcili eski bir makinemde Ubuntu
çok iyi çalışıyor mesela. Ubuntu cephesi bugüne kadar eskiyi
unutmadı ve Linux dağıtımlarının her sistemde rahat
çalışabileceği kanısını destekleyecek işler çıkarttı. Ancak
Ubuntu da artık yeni sürümleriyle beraber eski işlemcileri
desteklemeyeceğini açıklamış, eh onlara bugüne kadarki
destekleri için teşekkür etmekten başka bir şey gelmez
elimizden. Pardus ise donanım alım gücünün çok da yüksek
olmadığı bir ülkede donanım kullanımı ve performans
konusunda Windows'la yarışıyor ama daha iyi olmak adına
değil! Bu durumu ben KDE'ye de bağlıyorum ama ne de olsa
konu Pardus ise tek bir masaüstü ortamına bağlı olmak
zorundasınız: KDE. Tüm bunların ötesinde görsellik istiyorsanız,
kötü de olsa "ulusal Linux dağıtımı" kullanmak istiyorsanız ve
elbette Windows'a bağlı olmanızı gerektirecek bir durum yoksa
Pardus sizin için ideal. İyi olan kısmı, soru soracağınız zaman
geliştiricisine başvuracaksanız Türkçe (ama yarısı İngilizce
olabilir) cevap alabilirsiniz. Kötü olan kısmı ise bu dağıtımı eski
bilgisayarınızda çalıştıramazsınız, her programı depolarda
bulamazsınız ve çok sevebileceğiniz GNOME 3'ü denemek için
Ubuntu 11.04'ü kurmanız gerekebilir.
Kısacası Pardus 2011 beta çıktığından beri yerli/yabancı
sitelerde yayımlanan yazıların aksine benim yazım daha çok
gerçekçi gibi. En azından yabancılar sistemin Türkçe dil
desteğinin farkında olamazlar, test makineleri iyi olduğu için
donanım gereksinimi konusundaki açığı fark etmezler, işe milli
açıdan bakmadıkları için "İşte başka bir Linux dağıtımı daha..."
der ve olayı kapatırlar. Biz de seviniriz, yabancılar sevinir,

Dağıtım İncelemesi
herkes sevinir. Yalnız bir gün umarım birileri gerçekleri
görür ve köklü değişikliklerin peşine düşer yoksa maalesef
Pardus'un "söylenen amaçları" doğrultusunda yol
alamayacağı aşikâr.

Merve Uluser
merveuluser@linuxmint.org.tr
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Program Tanýtýmı
TeamViewer İncelemesi
Merve Uluser
Uzaktan kontrol programlarının vazgeçilmezlerinden
olan TeamViewer bir süredir Linux'a da destek veriyor.
Windows üzerinde kullanmış olduğum ve Linux altında
hep aradığım programlardan biri olan TeamViewer,
başta da söylediğim gibi basitçe bir uzaktan kontrol
programı. Bu program aracılığı ile başka bir makineye
bağlanarak o makine üzerinde kontrol işlemleri
yapabiliyorsunuz. Uzaktan yardım almanız veya
vermeniz gereken durumlarda sizi güvenli bir şekilde
karşı tarafa bağlayan ve size birçok özelliği bünyesinde
ücretsiz olarak sunan bu yazılımı tanımak
isteyeceksiniz.
Öncelikle programı indirmek için
http://www.teamviewer.com/download/index.aspx
bağlantısını açıyoruz. Site, sisteminizi tanıyıp ona göre
sizi ilgili indirme bağlantısına yönlendiriyor. Linux için
en bilinen 2 paket sistemine sadık kalınarak 3 tür
bağlantı eklenmiş siteye. Red Hat, Fedora, OpenSuSE,
Mandriva ve diğer RPM kullanan sistemler için hem 32bit hem de 64-bit yükleyicileri içerisinde bulunduran
bağlantı en üst sırada yer alıyor. Aşağısında Debian ve
Ubuntu gibi DEB paket sistemini kullanan dağıtımlar için
32-bit ve 64-bit yükleyiciler ayrı olarak verilmiş. En altta
ise programı kaynak kodundan derlemek isteyenler için
kaynak kodları bulunuyor.

Programı paket yöneticiniz aracılığı ile oldukça kolay bir
şekilde kuruyorsunuz. Ardından programı GNOME için
Uygulamalar > İnternet menüsünde bulabilirsiniz.
Programa ilk ulaşımda şöyle bir ekranla karşılaşıyoruz
kabaca:

Sol kısımda kendi makinemizin ID'sini ve şifresini
görebiliyoruz. Eğer karşıdaki arkadaşımızın kendi
makinemize bağlanmasını istiyorsak bu ID ve şifreyi
ona vermeliyiz. Sağ kısımda ise bağlanmak istediğimiz
makinenin bilgilerini girebileceğimiz alan bulunmakta.
Biz tam bir etkinlik için "Remote support"u seçiyoruz ve
"Connect to partner" diyerek karşıdaki arkadaşımızın
masaüstünü görebiliyoruz.
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"Extras" menüsünden "Options"ı seçerek bazı ayarları
yapabiliyoruz.
Görüntü ismimizi, proxy ayarlarını ve yerel ağda IP adresi
ile yapılacak olan LAN bağlantılarına izin verilip
verilmeyeceğini değiştirebiliyoruz.

Güvenlik kısmında istenmeyen erişime engel olmak için
şifre girebiliyoruz. Girdiğimiz şifrenin güvenlik seviyesini
değiştirebiliyoruz. Ayrıca bağlantı kuralları oluşturarak
istenmeyen erişimler için engel koyabiliyoruz ya da bazı
bağlantılara her zaman için tam erişim hakkı verebiliyoruz.
Bu ayarları kurcalarken de bilgisayarımızın güvenliği için
dikkatli oluyoruz.

TeamViewer'ın en beğendiğim özelliklerinden biri bir
bağlantı etkinken bağlantı kalitesi ve hızı arasında seçim
yapabiliyor olmamız. Eğer bağlantının kalitesinin otomatik
olarak seçilmesini istiyorsak (Program internet hızına göre
bağlantı hızı ve görüntü kalitesi arasındaki dengeyi
sağlamaya çalışacaktır.) "Automatic quality selection"ı,
eğer hızın düşmesi uğruna kaliteyi istiyorsak (Özellikle
Windows sistemlerinde sisteme ilk bağlandığınızda
sistemin Aero özelliği kapatılıyor.) "Optimize quality", tüm
bunların dışında amacımız hızlıca yardım etmekse
"Optimize speed"i seçebiliyoruz ya da "Custom settings"
seçeneği sayesinde kendi ayarlarımızı düzenleyebiliyoruz.
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Bu işlemleri her makine için ayrı ayrı da yapabiliyoruz, yani
bunları Extras > Options > Remote control menüsünden
ayarlamak yerine bağlandığımız makinenin penceresinden
de yapabiliyoruz ki bu istediğimiz zaman istediğimiz
makinelere aynı anda farklı kalite ve hızlarla bağlanabiliyor
olmamız demek. Aslında "Remote control" menüsündeki
ayarları her zaman için bağlanılan mevcut makineye göre
değiştirme şansımız var.

Options menüsünde daha birçok ayar bulunmakta. Bunların
hepsini anlatmama gerek olmadığını düşünüyorum.
Çoğumuzun Windows altında kullanmaktan zevk aldığı bu
yazılım Linux altında "henüz beta da olsa" oldukça iyi
çalışıyor. Eğer siz de kaliteli bir uzaktan bağlantı programı
arıyorsanız TeamViewer tam size göre.

Merve Uluser
merveuluser@linuxmint.org.tr
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Makale

Son Dem
Eren Kovancı
Buraya ne yazacağımı bulmak için çok uzun bir süre
düşündüm, ne yazmalıydım ki mevcut durumu
okuyucularımıza izah edebileyim. Düşündüm düşündüm
ve sonunda aşağıdaki satırları karalamaya karar verdim.
“ Karalamaya başlamadan önce uyarayım. Soru cevap

şeklinde gideceğim bu makale sizin siyasi, milli veya dini
görüşlerinize uygun olmayabilir, rahatsız edici ve belli bir
görüşü savunan bir içeriği sahip gibi görünebilir, yaşça
küçük olanları olumsuz duygulara sevk edebilir. Bu ve
bunun gibi nedenlerden ötürü bu makaleyi okumadan
önce bu uyarılarımı dikkate alın ve yaşınız 1 6'dan küçük
ise okumayın. ”

Şimdi başlayalım...

Neler Oluyor Bize?
Bildiğiniz gibi Linux Mint Türkiye elektronik dergisi Root
oldukça yeni bir dergi. Bu dergiyi hazırlama amacımız
sizlere en kaliteli ve en faydalı içeriği sunmaktı. Sunmaktı
diyorum çünkü aynı kaliteyi artık koruyamayacağımıza
karar verdik. Projeye başladığımızda hedefimiz en iyisini
yapmaktı, yayınladığımız 5 sayıda da yeni bir dergi
olmamıza karşın sizlere gerek tasarım açısından gerekse
içerik açısından yeterince doyurucu bir dergi sunmaya
çalıştık.
Dergi projesine başladığımızda yaklaşık 15 kişilik çok
hevesli ve bir o kadar da azimli yazarlarımız vardı ancak

bu yazarlar zamana ve hayata yenik düşerek dergi
projesinden zaman içinde ayrılmak zorunda kaldılar.
Şimdi ise sadece 4 arkadaşımız bu konuyla
ilgileniyor. Durum böyle olunca asıl işi dergi olmayan
Linux Mint Türkiye çatısı altında toplanmış diğer
tayfalar dergi projesine al atmaya başladılar, bu el
atmanın dozu kaçınca gönüllü arkadaşlar kendi
tayfaları ile ilgilenemez, üstlendikleri görevleri
yapamaz duruma geldiler.
Türkiye Tayfası olarak ben ve diğer arkadaşlar her ay
dergiye en az 1 yazı veriyoruz ama bizlerinde işi
dergi hazırlamak değil. Hepsinin dışında bizlerin
“yazmış olmak için yazdığı” yazıların kimseye bir
faydası olduğunu düşünmüyoruz. Yazmış olmak için
yazılan yazılarda kalite düşüyor, etkinlik azalıyor ve
fayda/maliyet oranı fayda lehinde düşüşe geçiyor.
İşte bu duruma son vermek için ortak bir karar aldık.
Bundan sonra Root aylık olarak yayınlanmayacak.
Bu cümleyi görünce hemen üzülmeyin, Root dergi
projesi son bulmuyor, tıpkı diğer bazı büyük dergiler
gibi yeterli kalitede görülen bir sayı hazırlandığında
yeni sayı yayınlanacak.

Peki Neden?
Nedenlerini yazının başında sıralamıştım ama bu
bölümde biraz daha ayrıntıya gireyim. Ülkemizde
Linux namına güzel gelişmeler gerçekleşse de artık
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eskisi kadar aktif katkıcı bulmak, yetişmiş katkıcıyı bırakın
yetişmek için gönüllü olan katkıcıları bile bulmak giderek
zorlaşıyor.
Bunda en büyük etken zorlaşan hayat şartları, işte geçirilen
sürülerin artması, öğrenciler için eğitim sisteminin zorlaşması,
sürekli bir sınav sistemi içinde yıllarca girilen sınavların
çoğalması, birde bunlar yetmiyormuş gibi sınavların iptal edilip
tekrar tekrar yapılması gibi nedenler etken gösterilebilir.
Ülkemiz üzerinde bir oyun oynanıyor mu diye başlayan bir
cümle kurup bu konuya hiç girmek istemiyorum. Sadece bu
kadar çok üniversite mezunu olup da bu kadar genç nüfusunu
aktif ekonomiye dahil edemeyen başka bir ülkenin olmadığına
da değinmeden edemiyorum.
Ekonomik nedenler yüzünden aramızdan 1 arkadaşımız
İnternet kafesini kapatmak zorunda kaldı ve aramızdan ayrıldı,
diğer bir arkadaşımız 5 yıldır çalıştığı işten daha ucuza
çalışacak eleman bulunduğu için atıldı ve aynı şekilde
aramızdan ayrılmak zorunda kaldı.
Artık Linux ve özgür yazılım gönüllüsü olmanın, bu işlere
zaman ayırmanın maliyeti de giderek artmakta.
Şimdi birde bunlar yetmiyormuş gibi doktorları, mühendisleri,
eğitimcileri, akademisyenleri, avukatları, hakimleri, savcıları ve
daha nice kutsal meslekte görev yapan insanları “ tek tip”
insan sınıfına sokup 12 ile 15 ay arasında bence oldukça fazla
bir süre ile askere almaya çalışıyorlar.
Amaç burada vatanı korumak değil, amaç asker sayısının
yetmemesi de değil. Amaç; belli güçlerin ülkemizde yetişmiş

insan gücünü yok etme çalışmalarının bir sonucu. Bu
şekilde bir hareket ile yetişmiş insan gücünün beyin göçü
denilen olgu ile yurt dışına çıkmasını ve ülkenin daha da
eğitimsiz bir hal almasını sağlamak. Nasıl olsa teknoloji
denen bir nimetten insanlarımız yeteri kadar haberdar
değiller, nasıl olsa 200.000 askerin işini 200 tane ısıya
duyarlı dedektörün yapılabileceğini insanlarımız
bilmiyorlar.
Milletimiz Osmanlı'dan gelme yüce bir geçmişe sahip
millet olduğundan herhangi bir savaş çıkması halinde
vatanı için canını feda edebilecek bir millet. Bunun
farkında olanlar bu gücü elimizden almak, ülkemizi
karıştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Halimiz Ne Olacak?
Gerek devlet gerekse askeri kurumlarda 5 senedir
yürütülen milli Linux çalışmaları ve bu kurumların Linux alt
yapısına geçirilme faaliyetleri hala gerçekleşebilmiş değil.
Ben bu konuda bir ümit de görmüyorum.Çok umutsuz
konuşuyorsun diye beni eleştirenler olabilir. Beni bu
konuda eleştiren yaşı 30 ve üzeri olan arkadaşlara 1990 ve
sonrasını şöyle bir analiz bir etmelerini, bu tarihten sonra
yaşanan olayları tekrar gözlerinin önlerinden geçirmelerini
tavsiye ediyorum.
Lafı fazla uzatmak istemiyorum çünkü uzadıkça uzayacak.
Hani rahmetli Kemal Sunal'ın “Talih Kuşu” isimli bir filmi
vardı. Oradaki Osman Abalı karakteri tıpkı bize benziyor.
Nasıl olsa Abalı bir şeyden anlamıyor, nasıl olsa kendine ne
sunulsa kabul ediyor, nasıl olsa karar verme yeteneğine
sahip değil.
Bu böyle devam ettikçe “Vurun Abalıya ! ! ! ”

Eren Kovancı
eren@linuxmint.org.tr
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