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Editör'ün Günlüğü

Merhaba özgür dünyanın özgür
insanları;
Uzun bir aradan sonra kaldığımız
yerden devam edip, yeniden
düzenli yayına geçebildiğimiz için
ve yeni bir sayı hazırlayıp sizlerin
huzuruna
tekrar,
eskisi
gibi
çıkabildiğimiz için oldukça mutlu
yuz. 6. sayı ile düzenli yayına
geçtik ancak 7. sayı ile bunu
pekiştirmiş olacağız.

Hasan GÖRMÜŞ
hsngrms@ovi.com

Editör'ün Günlüğü

Yeni sayımız başta dergi tayfamız
olmak üzere Linux Mint Türkiye
Topluluğunun emekleri ile oluştu.
Her zamanki gibi yoğun emeklerle
hazırlanan dopdolu bir sayı oldu.
Katkısı olan, okuyan, okutan her
kese çok teşekkür ederiz.

Bildiğiniz gibi EDergimizin hazırlanması ve içeriğinin oluşturulması
tamamen gönüllüler tarafından yürütülen bir iş. Hem tayfadaki
yazarlarımız hem de misafir yazarlarımız kendilerinden fedakarlık
ederek yani taşın altına ellerini koyarak katkılarını yapıyorlar. Tabi
burada kullandığımız fedakarlık sözü kimseyi korkutmasın, sadece
zamandan fedakarlık gerekiyor, yoksa güzel bir yazı yazmak için
birkaç saat yeterli elbet. Bunu bir kayıp olarak değil kazanç olarak
görmeniz lazım. Çünkü yazınızın binlerce kişiye ulaştığını da
düşünürseniz buna değeceğini tahmin edebilirsiniz.
Bu ay Linux Mint Türkiye Topluluğu olarak birbirinden güzel işlere
imza attık. İlk güzel haberimiz Linux Mint 11 Katya'nın Türkçe Özel

sürümünün Linux Mint Türkiye Yerel ISO Tayfası tarafından
yayınlanmış olması. Birçok hatanın giderilmesi, en çok kullanılan
yazılımların DVD'ye dahil edilmesi ve internet bağlantısı olmasa bile
Türkçe olarak kurulabilmesi yerel ISO'nun öne çıkan özellikleri olarak
sıralanabilir. Yerel ISO hakkında daha detaylı bilgi almak ve indirme
adreslerine ulaşmak için [1] numaralı bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.
Bir başka güzel haberimiz de oyun severleri çok memnun edecek.
Camia içerisinde uzun süredir üzerinde çalışılan ancak ilk fitil
ateşlenemediği için bir türlü başlatılamayan özgür oyun inceleme
projesi Linux Mint Türkiye Oyun Tayfası önderliğinde ve TuxMint ismi
ile yayın hayatına başladı.
TuxMint, camiayı birleştiren özerk bir yapıda, özgür yazılımlara gönül
veren ve başta GNU/Linux olmak üzere tüm özgür yazılımları kullanan
oyun severlere en iyisini sunabilmek için yola çıktı. Oyun incelemeleri
yapmanın dışında sizinde katkı yapmanızı sağlayacak olan puanlama
sistemi getirildi ve oyun künyeleri sizin puanlarınız ile oluşturulmakta.
Siteye ulaşmak ve konu hakkında daha detaylı bilgi almak için [2]
numaralı bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.
Yeri gelmişken buradan açık çağrıda bulunmak istiyoruz, oyun tayfamız
bu işe gönül vermiş ya da vermek isteyen herkese açıktır. Eskiden
başlamış ama bitmiş birçok proje mevcut, özellikle bu projelerin
deneyimli yazarlarını aramızda görmek bizi onurlandırır. Yeni başlamak
isteyenlere de kapımız açık, istemeniz yeterlidir. Oyun Tayfasına
başvurmak için [3] numaralı bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.
ROOT hakkında şunu da belirtmek gerekiyor, 6. sayımızın çok teknik
olduğunu ve eğlenceli bulmadığını söyleyen okuyucularımız
bulunmakta. Bunun yanında çok güzel teknik bilgiler içerdiğini ve
arşivlik bir dergi olduğunu iletenlerde oldu. Özgür bir yapı ile
hazırlanmış özgür bir dergi olsak da herkesi memnun etmek mümkün
değil, fakat biz herkese hitap eden bir dergi hazırlamak için elimizden
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geleni yapıyoruz. Bu sayımız da dahil olmak üzere artık oyun
incelemeleri de yapacağız. İncelemeler daha sonra yukarıda sözünü
ettiğimiz TuxMint'e aktarılacaktır. Yani Oyun Tayfasındaki
arkadaşlarımızın dergi için de inceleme yapma şansı var.
7. sayının evrimine etki eden bir diğer etmen yerli GNU/Linux
dağıtımınlarına vermek istediğimiz destekti. Bu doğrultuda Truva
Linux geliştiricisi Onur ÖZDEMİR ile iletişim kurduk ve kendisi ile
dolu dolu bir röportaj yaptık. Bilmenizi istiyoruz; tüm GNU/Linux ve
özgür yazılım dünyasına kapılarımız açık, özellikle yerli
dağıtımlarımızı tanıtabilmek adına gelecek isteklerinizi gönülden
bekliyoruz.
Bu arada 6. ve 7. sayının en hızlı yazarlarından birini anmadan
geçmek istemiyorum, Onur KARATAŞ, bizi o kadar alıştırdı ki bu
duruma 8. sayı için de ilk ondan yazı bekliyorduk fakat kendisi
devam eden okulu nedeniyle tayfadan ayrılmak istediğini söylerek
bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Yine de O'nu seviyoruz, her an geri
döneceğine dair umutlarımız var. : ) Kendisine bugüne kadar yaptığı
tüm katkılar için çok teşekkür ediyoruz.
Son söze gelirsek; bu sayımızda yeri geldi bildiklerimizi paylaştık,
yeri geldi içimizi döktük duygularımızı paylaştık, incelemeler,
röportajlar yaptık... Bu derginin içeriğinde okuduğunuzdan fazlası
var, yüreğimizden kopan parçaları serptik sayfa aralarına, umarız
sizlere de ulaşır bu duygular...
Keyifli okumalar!
[1] http: //forum. li nuxmi nt. org. tr/i ndex. php/topi c, 21 58. 0. html
[2] http: //tuxmi nt. li nuxmi nt. org. tr/
[3] http: //forum. li nuxmi nt. org. tr/i ndex. php/topi c, 221 0. 0. html
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Özgür Web Teknolojileri Günleri
GÜNCEL

Emre TOPRAK
linux.bsd@msn.com
Yeditepe Üniversitesi
Bilgisayar Topluluğu ve
Linux Kullanıcıları
Derneği'nin düzenlediği
Özgür Web Teknolojileri
Günleri'ne sayılı bir zaman
kalmışken Emre TOPRAK,
bizleri etkinlik hakkında
aydınlatıyor.

Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar
Topluluğu (Yucomp) ve Linux
Kullanıcıları Derneği (LKD) tarafın
dan Özgür Yazılım Şenliğine alter
natif olarak ilki geçen sene
düzenlenen Özgür Web Teknolo
jileri Günleri bu sene yeniden
düzenleniyor. 14  15 Ekim 2011
tarihinde Yeditepe Üniversitesinde
yapılacak etkinliğe birçok Linux
topluluğu katılıyor.

Etkinlik Programı
* Özgür web uygulamaları.
* Özgür web teknolojilerinin, özgür web programlama dilleri ve çatıları.
* Özgür web standartları.
* Özgür web güvenlik uygulamaları.
* Türkiye’de geliştirilen özgür web yazılımları.
* Türkiye’den özgür web teknolojileri ile kurumsal uygulama örnekleri.
* Türkiye’deki özgür web topluluklarının kendini tanıtması.
Katılması Uygun Düşenler

Bu sene ikincisi düzenlenecek
etkinliğe katılım ücretsiz ve katılım
için bir kayıt gerekmiyor. Şenlik
hakkında gerekli tüm bilgiler ve
siteler için şenlik afişleri şenliğin
adresinden [1] yayınlanıyor.

* Web yazılımları geliştirenler.
* Web uygulamaları yönetenler.
* Web teknolojileri ve özgür yazılım meraklıları.
* Üniversite, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri.
* Bilişim sektörü çalışanları.
* Özgür yazılım geliştiricileri.
* Özgür yazılım topluluk temsilcileri.

Etkinlik İçeriği

Neden Katılayım?

* Türkiye’de web teknolojileri ve
özgür yazılım ile ilgilenen herkesin
buluşma yeri olması hedefleniyor.
* Toplumun her kesimine uygun
düzeyde, tanıtıcı ve teknik semi
nerlerin yapılması planlanıyor.
* Kamu kuruluşları ve özel sektör
den ilgili şirketler stand açar, ürün
ve hizmetlerini tanıtır.

* Web teknolojileri ve özgür yazılıma ilgi duyuyorsanız.
* Bilişim sektörünün uzmanlarıyla tanışıp, soru sormak istiyorsanız.
* Bilgi teknolojilerindeki son gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız.
* Özgür yazılım toplulukları ile tanışıp topluluklar hakkında bilgi almak
istiyorsanız.
Yeni şenliğe tüm Linux ve özgür yazılım sevenleri bekliyoruz.
[1] http: //www. ozgurwebgunleri . org. tr
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Farklı Bir Ralli Oyunu: Stunt Rally
OYUN İNCELEMESİ

OpenClipArt

Okan AKINCI
okanaknc86@gmail.com
Bir zamanlar C64'ümde
Stunt Car Racer diye bir
oyunum vardı. Ne oynardım
onunla! Beni o günlere
götüren değişik, uçuk ve
özgür bir ralli oyunu Stunt
Rally. Direksiyonda ise Okan
AKINCI var.

Son yıllarda GNU/Linux için
hazırlanan yarış oyunları grafik ve
oynanabilirlik yönünden oldukça
gelişti. Bununla birlikte yarış
oyunlarının sayısında önceki yılla
ra göre büyük bir artış görünüyor.
Bu artışın en önemli sebebi ise hiç
şüphesiz açık kaynağın arkasın
daki büyük topluluk gücü.
Linux'taki yarış oyunlarının açık
kaynak kodlu olması, dileyen
herkesin katkıda bulunmasını veya
o kodlardan yeni bir oyun geliştir
mesini sağlıyor. Bu sayede
GNU/Linux'taki
yarış
oyunları
çoğalıyor. Speed Dreams, Torcs,
Vdrift, Trigger ve Stunt Rally bu
yarış oyunlarının en bilinen örnek
leri.
Fantastik Bir Ralli Oyunu

Stunt Rally, Linux'taki Ralli oyunu
açığını kapatmak için geliştirilmeye
başlanan bir oyun. Fakat sıradan
bir Ralli oyunu değil. Ormanda,
asfaltta, karda, çölde, pistte araba
sürmenin yanı sıra tünellerin içinde
araba sürebiliyor, yer çekimine
meydan okuyabiliyorsunuz.
Stunt Rally'i farklı yapan da bu

zaten. Yarışacak rakipler yok, zamana karşı bir yarış da yok. Sadece
gezinmek veya akrobatik sürüşler yapmak var. Aracı rampalardan
atlatmak eğlenceli olsa da asıl eğlence tünellere girmekte. Tünellerde
giderken araç tepe taklak olsa bile yoluna devam edebiliyor. Yolculuk
baş döndürücü bir hal alıyor.

Oyunda çeşitli arabalar ile çok sayıda yol seçeneği mevcut. Ormanlar,
açık araziler, kışlık araziler, asfalt pist, çöl ve bol tünelli yerler
bulunmakta. Ne yazık ki araç seçenekleri bu kadar çeşitli değil. Belki
de bunun aslında bir yarış oyunu olmamasından dolayı gerek
duyulmamıştır.
Göz Alan Grafikler
Grafikler ilk başta size bulanık görünebilir ama oyun ayarlarına girip
biraz düzenleme yaparsanız bu sorun ortadan kalkıyor ve grafikler göz
alıcı hale geliyor. Stunt Rally, Linux'taki en iyi grafiklere sahip
oyunlardan biri diyebilirim.
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Farklı Bir Ralli Oyunu: Stunt Rally

kısmına çalışmaları gerektiğini düşünüyorum.
Kendi Yollarınızı Tasarlayın
Stunt Rally, her ne kadar yeterli sayıda yolla gelse de oyuncuya kendi
yollarını tasarlama imkanı da sunuyor. Oyunla beraber bilgisayara bir
de Track Editor kuruluyor. Kullanımı karmaşık olsa da oyuncuya kendi
yollarının tasarlanması imkanının verilmesi isabetli bir karar olmuş.

Yerler, yollar, ağaçlar ve hava olayları üzerinde çok çalışılmış. Kar ve
yağmur yağışı oldukça gerçekçi. Ağaçlar iyi tasarlanmış ve
yaprakların rüzgarda sallanışı oldukça gerçekçi. Grafiklere diyecek
fazla bir şey yok.
Sürüş Deneyimi
Fakat sürüş deneyimi için aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Her
ne kadar Ralli oyunlarında araçların kayması normal olsa da Stunt
Rally bir Ralli oyununa göre bile oldukça zor. Arabayı doğru düzgün
kullanmak imkansız. Araç sürekli kayıyor, yoldan çıkıyor, birazcık
döndürmeye çalıştığınızda kontrolden çıkıyor, kendi etrafında
dönmeye başlıyor. Ufacık bir yükseltiden geçmeye çalıştığınızda
araç tepe taklak oluyor. Bir ara aracım taklalar atarak yoldan çıktı ve
yere ters düştü ve de öylece kaldı, yarışı yeniden başlatmak zorunda
kaldım.
Stunt Rally geliştiricilerinin grafiklere çalıştıklarının birazı kadar sürüş

Stunt Rally'nin başka önemli özelliği de ayar menüleri. Biraz karmaşık
görünse de ayar menüleri yeterince ayrıntılı güzel özellikler sunuyor.
ESC tuşuna bastığınızda gelen ayar menüsünden grafik, arayüz, ses
ve oynanış konusunda çok ayrıntılı ayarlar yapabilirsiniz. Araç ve yol
seçimi de yine ayarlardan yapılıyor.
Son Değerlendirme
Stunt Rally, sıra dışı bir fikirle ortaya çıkmış, iyi grafiklere sahip bir
oyun. Sürüş deneyimi dışında göze çarpan bir kusuru yok. Fakat
gelişmeye açık bir oyun. Bu oyuna bir şans verilmesi gerekiyor.
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Eğer PlayDeb paket deposu sisteminizde ekli ise Stunt Rally'i
kurmak için Playdeb sitesindeki [1] adresine girip "Install This Now"
butonuna tıklayınız, bu durumda Yazılım Merkezi açılacak ve oyun
kurulacaktır. Eğer yazılım deposu ekli değilse deponun nasıl
ekleneceği Playdeb sitesinde ve Linux Mint Türkiye forumlarında
anlatılıyor, bu iki siteden de yardım alabilirsiniz.
Stunt Rally oyununu kurduktan sonra Uygulamalar > Oyunlar
menüsünde bulabilirsiniz.
İyi eğlenceler.
[1] http: //www. playdeb. net/software/StuntRally
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GNU/Linux'un Sırlar Alemi - 1
YAZI DİZİSİ

Clker.com

Eren KOVANCI
eren@linuxmint.org.tr
GNU/Linux dağıtımları
arasında, Türkiye'de fazla
bilinmeyen dağıtımları Eren
KOVANCI bir yazı dizisi ile
bizlere tanıtıyor.

Klasik bir giriş yapmayı düşünü
yordum ancak yazı dizisinin ismini
neden “GNU/Linux'un Sırlar Alemi”
olarak koyduğuma açıklık getirerek
başlamak istedim. Malum bu isim
bir sürü çağrışım yapıyor.

Linvo

Bu yazı dizisiyle, siz değerli ROOT
okuyucularına dünyada ve ülke
mizde çok az kişinin bildiği veya
hiç ortaya çıkmamış, sadece
üniversite topluluklarının arasında
paylaşılmış kararlı, sağlam, kulla
nımı kolay GNU/Linux dağı
tımlarını tanıtmaya çalışacağım.
Yazı dizisini 4 bölüm olarak tasar
ladım, her bölüm ayrı bir ROOT
sayısında yer alacak ve her
bölümde 2 ayrı dağıtım incelemesi
olacak. Her yazı dizisinde bir tane
son kullanıcıya hitap eden, bir
tanede kısmen daha uzman
kullanıcıya hitap eden GNU/Linux
dağıtımını incelemeyi planlıyorum.
Toplamda 8 dağıtım incelemesi ile
bu yazı dizisini bitirmek en büyük
hedeflerimden. :) Gerçi kim bilir
daha ne kadar devam edeceğini?
Dilerseniz fazla uzatmadan incele
melerimize başlayalım.

Slackware tabanlı Linux Mint tarzı bir dağıtım arıyorsanız Linvo [1] tam
size göre bir dağıtım. Tek CD üzerinden çalışabilen dağıtım aynı disk
ile hem kuruluyor hemde çalışan CD olarak kullanılabiliyor.
Dağıtımın geliştirilmesindeki genel amaç sağlam, kararlı ve herkese
hitap eden bir GNU/Linux dağıtım oluşturmak. Bulgar kökenli üniversite
öğrencisi geliştiricimiz Ivo Georgiev tarafından başlatılan proje aslında
okul yıllarında başlatılmış bir proje. Yaklaşık 3 yıl önce ilk adımları
atıldığından bu yana geçen süre çok olmasına rağmen ancak 2011
yılında ilk kararlı sürüm yayınlayabildi.
Gnome masaüstü ortamı ile gelen Linvo, genel olarak standart bir
Türkçe desteğine sahip. Çalışan CD Türkçe olarak başlatılabiliyor,
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açılışta Türkçe'yi seçmeniz bunun için yeterli. Kurulum ise basit bir
kurulum aracı ile yapılıyor, ancak bu araç Türkçe desteğine sahip
değil. Kurulum yaklaşık olarak 10 dakikada tamamlanıyor ve her
adımını görsel olarak takip edebiliyorsunuz.
Grafiksel paket yükleme ve güncelleme aracı olarak Gslapt'ı kullanan
Linvo, txz uzantılı paket sistemini ve bu paket sistemi ile uyumlu
Slackware paket depolarını kullanıyor. Gslapt, Synaptic benzeri bir
araç, bu nedenle Linux Mint kullananların alışması zor olmayacaktır.

bulamadım, sadece İtalyan bir ekibin paket deposu mevcut ve bu
ekipte yazılımların İtalyanca dil paketlerini hazırlamış. Türkçe desteği
ve kimileri için yetersiz paket sayısı Linvo kullanmak isteyenleri
soğutabilir ancak açılış ve kapanış hızı ve kararlı yazpısı ile Linvo
kullanılmayı hak eden bir dağıtım. Biraz daha büyük çaplı bir ekip ile
daha iyi işler çıkartılabilir.
Foresight

Linvo ayrıca aptget benzeri bir paket sistemi olan slaptget ile
geliyor. Slaptget komutları aptget komutları ile neredeyse aynı.
Slaptget ile yapabildiğiniz her şeyi Gslapt ile de yapabiliyorsunuz.
Örnek komutlar;
Paket deposu güncelleme : sudo slaptget update
Dağıtım güncelleme : sudo slaptget upgrade
Dağıtım yükseltme : sudo slaptget distupgrade
Paket kurma : sudo slaptget install paket_adı
Paket kaldırma : sudo slaptget remove paket_adı
Sistemi açtığınızda sizi klasik ancak görsel açıdan hoş bir masaüstü
karşılıyor. İlk olarak hemen hemen her dağıtımda olan otomatik
güncelleştirmeler devreye giriyor ve sistemi güncellemek isteyip
istemediğinizi soruyor. Görsel güncelleme aracı ile rahatlıkla bu
işlemi yapabiliyorsunuz.
Linvo, Slackware tabanlı olduğu için biraz paket sıkıntısı yaşatıyor.
Depolarında yaklaşık 4000 paket bulunmasına rağmen Mozilla
Firefox, Libre Office gibi önemli yazılımların dil paketleri yer almıyor.
Eğer paket deposundaki yazılımları Türkçe olarak kullanmak
istiyorsanız bu konuda biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu sorunu
çözmek için harici Slackware depolarını aradım ancak pek bir depo

rPath Linux tabanlı Foresight [2], Linvo gibi Linux Mint benzeri bir
dağıtım. Gnome, KDE ve XFCE masaüstü ortamlarına sahip DVD
kalıpları bulunuyor.
Sadece DVD kalıpları bulunan Foresight'ın bana göre en büyük üç
eksikliği var. Bunlardan ilki sadece DVD kalıbının olması, ikincisi
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çalışan DVD ile kurulan DVD kalıplarının ayrı olması, üçüncüsü ise
grafiksel paket yöneticisinin olmayışı olarak gösterilebilir.
Dağıtımın geliştirilmesindeki genel amaç sağlam, kararlı ve hızlı bir
GNU/Linux dağıtımı oluşturmak. Dağıtımın diğer hedeflerinden
biriside daha donanımlı GNU/Linux kullanıcılarını tek çatı altında
toplamak. Burada yanlış anlaşılma olmasın, son kullanıcılar isten
miyor değil ancak Foresight Linux'a adım atmak için önerebileceğim
bir dağıtım değil. Kısacası hedef belirlenirken son kullanıcı değil, son
kullanıcılığını bitirmiş kullanıcılar hedeflenmiş.
ABD kökenli evrensel bir dağıtım olan Foresight, Ubuntu masaüstü
ortamları takım liderliğini yapan Ken Vandine tarafından başlatılmış
bir proje. Günümüzde ise Foresight, António Meireles'in proje
liderliğinde güçlü bir ekip tarafından geliştiriliyor.
Foresight, temelleri 2006 yılına dayanmasına rağmen hak ettiği
kullanıcı sayısına ulaşamamış ve geri planda kalmış bir dağıtım.
Ortalama her yıl yeni bir sürüm yayınlanması hedeflenmekte ve
şimdilik bu hedef sapmadan devam etmekte. Gnome, KDE veya
XFCE masaüstü ortamlarından birini seçebileceğiniz dağıtımımızda,
Gnome ana masaüstü ortamı olarak seçilmiş.
Kurulum aracı %80 Türkçe olan ve Türkçe olarak kurulabilen
Foresight, açılıştan sonra özellikle Gnome'unda verdiği çeviri desteği
ile %95 Türkçe olarak kullanılabiliyor. Kurulumda kullanılan araç ise
Linux Mint kurulum aracına benziyor ve tüm ihtiyaçlarınızı karşılıyor.
Kurulum yaklaşık olarak 8 dakikada tamamlanıyor ve her adımını
görsel olarak takip edebiliyorsunuz.
Grafiksel paket yükleme ve güncelleme aracı ne yazık ki
bulunmuyor, conary paket sistemini ve bu paket sistemi ile uyumlu
Foresight paket depolarını kullanıyor. Uzun araştırmalarım sonucu
ne yazık ki görsel bir paket kurulum ve güncelleme aracı bulamadım.

Bütün işlemlerinizi uçbirimi kullanarak metin (komut) tabanlı yapmak
zorundasınız. Eğer bu eksiklik giderilebilirse Foresight günümüzdeki
popüler 10 dağıtım arasına girebilir.
Conary paket sistemi oldukça yenilikçi bir sistem, daha kararlı
paketlere sahip olmak için geliştirilmiş. Ancak bu paket sisteminin
görsel (GUI) araçları ile desteklenmiyor oluşu yeni kullanıcılar için
oldukça sıkıntı verici.
Örnek komutlar;
Paket deposu güncelleme : sudo conary updateall
Dağıtım güncelleme : sudo conary updateall
Dağıtım yükseltme : sudo conary updateall
Paket kurma : sudo conary update paket_adı
Paket kaldırma : sudo conary erase paket_adı
Sistemi açtığınızda göze pek hoş gelmeyen, klasik bir yeşil masaüstü
ile karşılaşıyorsunuz. Linvo'da olan GTK tema setleri Foresight'da yok
ve bu biraz görselliği bozmuş durumda.
Paket sistemi ve depolarına göz atmamız gerekirse, Foresight paket
deposu yeterli seviyede paket barındırıyor. Depolarında yaklaşık
10.000 paket bulunuyor ve hemen hemen bütün dilleri destekleyen
paketler yer alıyor. Bu nedenle Türkçe kullanım sıkıntısı yaşamı
yorsunuz.
Açılış, kapanış ve tepki hızı oldukça yüksek. Hızlı bir dağıtım olma
söylemi sadece sözde değil gerçek kullanımada yansıtılabilmiş.
Yukarıda da söylediğim gibi görsel araçlar ile de desteklenen bir
dağıtım ortaya çıkartılabilirse Foresight bugün geri planda kalan bir
dağıtım değil ön planda olan bir dağıtım haline gelecektir.
[1] http: //www. li nvo. org
[2] http: //foresi ghtli nux. org
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RÖPORTAJ

Hasan GÖRMÜŞ
hsngrms@ovi.com

Hasan GÖRMÜŞ, Türkiye'nin
en eski GNU/Linux
dağıtımarından olan TRUVA
GNU/Linux'un
geliştiricilerinden Onur
ÖZDEMİR ile bizler için bir
röportaj hazırladı.

Merhaba Onur bey, bize biraz
kendinizden bahsedebilir misi
niz?
Linux camiasının Atlantis'ini ya
kından tanımak isteriz.
Merhaba, adım Onur ÖZDEMİR,
1979 yılında Ankara’nın Polatlı
ilçesinde doğdum. İlk, orta ve lise
öğrenimini Polatlı’da tamamladım.
Celal Bayar Üniversitesi Bilgisayar
Programcılığı Bölümünden 1999
yılında mezun oldum. Bilgisayara
olan ilgim ilkokul 4. sınıftayken
alınan Commodore 64 ile başladı.
Önceleri oyun ağırlıklı ilgilendim.
Sonraları ilgim programlamaya
doğru kaydı. Bilgisayara olan aşırı
ilgim bu işi meslek olarak seç
meme neden oldu. Halen İzmir’de
bir devlet üniversitesinde bilgi
işlem merkezinde görev yapıyo
rum.
Linux ile ne zaman ve nasıl
tanıştınız? Kendi dağıtımınızı
yapma fikriniz ne zamandır
vardı?

Bir bilgisayar dergisi Gelecek
Linux CD'si vermişti ama cesaret
edip deneyememiştim.

2004 yılında askerden yeni geldiğim sıralar yine bir derginin verdiği
Mandrake Linux 9.2 CD ile karşılaştım ve alıp Linux kurmaya karar
verdim. Birkaç başarısız kullanım tecrübesinden sonra Gelecek Linux
2.0 çıktı ve onu denemeye başladım. O zaman, tanıtmak için bin bir
güçlük çektiğimiz 56k modemimizi tanıtabiliyorduk. TV kartımızı
kullanabilir olmuştuk.
Bu süreçte baya bir tecrübe edindim. Sonraları Slackware ile tanıştım
ve hemen hemen aynı zamanlarda Daron DEDEOĞLU arkadaşımızın
LinuxNet dergisi forumunda “Yeni Bir Linux” başlığı ile başlattığı
projeye katıldım. Bu sistemler, kurcalamayı seven biri olarak ilgimi
çekmişti. Kendi dağıtımımı yapma fikri projeye katılımdan sonra oluştu.
Truva Linux hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Neden
Truva Linux ismini seçtiniz? Taban olarak neden Slackware'i
seçtiniz?
Truva Linux tamamen gönüllü olarak başlayıp öyle de devam eden bir
projedir. Truva ismini projeyi başlatan isim olan Daron DEDEOĞLU
arkadaşımız o zamanlar gündemde olan Truva filminden etkilenerek
önermiştir. Aramızda görüşmeler sonucu da kabul edildi.
Taban olarak çok araştırma ve deneme yaptık. Benim Slackware’e
başlamam ise dönüm noktası oldu. Slackware sade, hızlı ve güvenilir
bir sistemdi. Yaklaşık 1 yıllık Slackware deneyiminden sonra Slackware
altyapısını öğrendim. Sonrasında da kendimize özgü sistemleri
geliştirmeye başladık. Kernel dahil bir takım paketleri kendimiz tasalar
hale geldik.
Bu işe başlarken hedefiniz neydi ve buna ne kadar yaklaşa
bildiniz?
Projeye başladığımızda kurulumu ve kullanımı kolay olan bir Türkçe
dağıtım oluşturmayı hedefledik ama hedeflerimizin büyük çoğunluğu
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maddi ve manevi yetersizlikler nedeni ile askıda kaldı. Bildiğiniz gibi
Linux kurmaya çekinen birçok kullanıcının derdi kurulum olayıdır.
Günümüzde bu olay aşılmış durumda aslında. Yerel desteği olmayan
paketleri yerelleştirmek ve bunun devamlılığını sağlamak gereki
yordu. Bu işler desteğin az olması nedeni ile ilerleyemedi.
Paket deponuzdaki paket sayısı son kullanıcı için yeterli mi?
Truva kendi deposu dışındaki diğer TGZ paketleri ile uyumlu
mu?
Truva Linux’un paket deposu çok kısıtlıdır fakat Slackware ile büyük
oranda uyumlu olduğu için Truva’yı inşa ettiğimiz Slackware
sürümüne ait üretilmiş bir çok paket kullanılabilir durumdadır. Zaten
sürüme ait kurulabilir paket depolarını da kullanıcılarımıza iletiyoruz.
Biz genelde çok fazla paketle uğraşmak yerine normal bir
kullanıcının ihtiyaç duyacağı kadar paketi depoda tutmaya
çalışıyoruz. Paket işi zahmetli bir iştir. O nedenle var olan bir paketi
yapmak yerine sistemimizle uyumluluğunu test edip depomuza
alabiliyoruz. Bu bizim diğer işlere zaman ayırmamızı sağlıyor.
Anatolya isimli görsel Truva kurulum aracı projesinin son
durumu hakkında bilgi alabilir miyiz?
Anatolya kurulum sistemi ilk olarak 2.0 sürümü ile geldi. Büyük
oranda da kurulum sorununu çözdü. 2.0 sürümümüzden sonra tam
ekranlı çalışacak şekilde yeniden kodlanmaya başladı fakat sistem
altyapısında yaptığımız sürpriz değişiklik ile şu an beklemede kaldı.
Hedeflediğimiz sistemi oluşturduğumuz anda farklı bir modda
karşımıza tekrar çıkacaktır.
DistroWatch sitesinin Truva bölümünde proje bitmiş olarak
görünüyor. Bu konuda bir girişiminiz oldu mu? Truva 2.0.2
neden DistroWatch sitesinde yer almıyor?

Distrowatch sitesi ile irtibat kurmada yabancı dil eksikliği nedeni ile
sıkıntı yaşıyoruz. Sanırım uzun süre sürüm duyurusu yapmadığımız
için de projenin sonladığı bilgisini verip bizi listeden çıkardılar. Yeni
sürüm duyurusu yapacağımız zaman daha dikkatli olup düzgün bir
çeviri ile duyurumuzu kendilerine ileteceğiz. Sonrasında da sanırım
listeye tekrar eklerler bizi.
Sizce projeniz neden yeterince ilgiyi görmemiş olabilir?
Projenin ilgi görmemesinin en büyük nedeni kullanıcıların bu işlere
ayıracak vaktinin olmaması ya da dağıtım hazırlama konusunda
bilgilerinin yetersiz olduğunu söylemeleridir. Oysa ki sitemizde her tür
bilgi mevcuttur. Hazırcılığı bırakıp bize çok şey katan bu açık kaynak
camiasına herkesin ufakta olsa katkıda bulunması lazım. Yani olay
tamamen kullanıcı da bitiyor.
Türkiye'de GNU/Linux'un durumu, geçmişi ve geleceği hakkındaki
görüşleriniz neler? Özgür Yazılım felsefesinin kavrandığına
inanıyor musunuz?
Türkiye’de Linux kullanımı benim ilk başladığım zamana göre oldukça
fazla ilerledi. Bu noktaya gelmesi bile belki de bir hayaldi. Diğer işletim
sistemlerinin sıradanlığından bıkan kullanıcılar birer Linux hastası
olarak karşımıza çıktılar. Bunlara rağmen bir çok kullanıcının gözünde
Özgür yazılım Felsefesi’nin hala bedava işletim sistemi mantığından
öteye gidememesi üzücüdür.
Türkiye'de Pardus dışındaki yerel dağıtımlarımızın tutulmama
sebebi sizce nedir?
Dağıtım geliştirme süreci hem maddi hem de manevi olarak
desteklenmesi gereken bir iştir. Bunu sağlayamayan bir çok dağıtım
projesi sona erdirildi. Pardus’un arkasında ciddi bir güç var. Geliştirici
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ekibinin tecrübeli olması, tam zamanlı çalışan personellere sahip
olmaları çok büyük bir avantajdır. Şunu da belirtmeden
geçemeyeceğim. Destek istediğimiz bir çok yerel teknoloji firması
bize destek vermeyi bırakın cevap yazmayı bile çok gördüler. Böyle
bir ortamda da büyük sıçrama yakalamak kolay değil.
Özgür yazılımların arkasında şirketlerin (Ubuntu/Canonical,
SUSE/Novell, vb.) bulunmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Büyük firmaların desteği her zaman gereklidir. Bu destek olmadan
Linux’un bir yere gelmesini zaten bekleyemeyiz. Ubuntu’ya bir bakın.
Hiç Linux kullanamayan insanlar bile kurup kullanmaya ya da yanı
başında bulundurmaya başladı. Bundan hem firma hem de
kullanıcılar kazançlı çıktılar.

Dağıtımların çıkarları doğrultusunda taban değiştirmesi normaldir.
Debian tabanı oldukça sağlam bir tabandır. Bu nedenle alt yapıyı iyi
bilen kullanıcılar olduktan sonra Debian tabanı Mint için bir kazanç
olacaktır.
Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Belki Linux
sevenlere iletmek istediğiniz mesajlar olabilir.
Projemize gösterdiğiniz ilgi için sizlere teşekkür ediyorum. Linux’un ve
açık kaynağın bizler için bir fırsat olduğunu ve bu fırsatı
değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum.
Bol Linux’lu günler diliyorum…

Truva Linux dışında GNU/Linux camiasına ne gibi katkılar
veriyorsunuz?
Truva Linux haricinde bir çok projede de görev aldım. Mesela yıllarca
LinuxNet dergisi forumlarında yönetici olarak görev aldım. Yine bir
çok forumda moderatörlük yaptım. Linux CD'leri dağıtım projesinde
çalıştım. Linux dağıtımı geliştirmekle kalmayıp Linux’u çevreme
öğretmeye ve kullandırmaya çalıştım. Çevremdeki bir çok kişi bu
sayede haberdar olmuştur.
Şu anda sadece Truva Linux projesi ile ilgileniyorum.
Linux Mint'i deneme şansınız oldu mu? Linux Mint'in Debian
tabanına geçişi hakkındaki yorumlarınız neler?
Linux Mint’i deneme şansım olmadı. Projemiz gereği bir çok dağıtımı
ve açık kaynak haberlerini takip ederim. Fakat hem zaman darlığı
hem de donanım yetersizlikleri nedeni ile çok dağıtım deneme
şansım olmuyor artık.
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Enes AYYILDIZ

enesayyildiz0@gmail.com
Henüz yeni kurulan ve özgür
yazılımların geliştirilmesi
kadar önemli bir konu olan
özgür belgelendirme
alanında bir arşiv olma
hedefinde olan
TuxLeaks.Org sitesini, Enes
AYYILDIZ inceliyor.

Özgür yazılımın geliştirilmesi kadar
belgelendirilmesi de önemlidir.
Konuya özgür yazılım çerçe
vesinden bakıldığında ise yazılı
mın özgür olduğu gibi belgelerin
de özgür olması gerekir. Belgelerin
özgürlüğü konusu maalesef şu
anda işleyeceğimiz konu değil. Şu
anda değineceğimiz konu özgür
belgelerin toplanması için kurulan
(açılan) Tuxleaks.org sitesi [1] ola
caktır. Kısa bir girişten sonra asıl
konuya geçelim.
Öncelikle bu sitenin amacına
değinelim. Proje ilk olarak özgür
yazılım için ortaya çıkarılan özgür
belgelerin tek bir yerde toplanması
ve bu sayede meraklı ya da
ihtiyacı olan kullanıcıların bilgiye
kolayca ulaşılabilmesini amaçla
maktadır. Aklınıza
“Topluluklar
zaten belgelendirme yapıp kendi
wiki sayfalarında yayımlarken bu
siteye neden ihtiyaç var?” sorusu
gelebilir. Bu soruyu da bir cevaba
şu şekilde bağlayabiliriz.

Evet topluluklar kendileri belgele
me yapıyor ve bunları wiki sayfala
rında yayımlıyor olabilirler. Fakat
toplulukların
bugün
hazırladığı
belgeler dağıtım odaklı ve genel

olarak dağıtımda yapılan işlemleri kapsamaktadır. Tuxleaks üzerinde
yayımlanan belgeler ise dağıtımdan daha bağımsız, toplulukların
destekleme yükümlülüğü olmayan konuları kapsamaktadır. Ve işlenen
konular Gnu/Linux dünyasını göz önüne alırsak evrensel olmaktadır
(Mesela bir VirtualBox (Gnu/Linnux altındaki) sorununun çözümü yada
Linux üzerinde emulatör kullanarak oyun oynamak gibi).

Sitenin Günümüzdeki Durumu
Tuxleaks.org sitesi yayın hayatına başlayalı yaklaşık 5 ay kadar oldu.
Yayına başladığında büyük bir destek alarak 50 kadar belge şu anda
sitede yayımlanmış durumda. Fakat son zamanlarda belge ekleme
yavaşlamış ve neredeyse durmuş halde. Bu durum içinizi umutsuzlukla
kaplamasın site için yeni yapılan iyileştirmelerle tuxleaks.org'un
yeniden büyümeye başlayacağını düşünüyoruz. :)
Eğer daha önce tuxleaks.org sitesini ziyaret etmişseniz, tekrar ziyaret
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etmenizi önerebilirim. Çünkü son bir kaç haftada üzerinde oldukça
değişiklik yapılmış durumda. En büyük değişikliğin ise belge
eklemede yapıldığını söyleyebilirim. Eskiden editörlere eposta
göndererek yapılan içerik ekleme işlemi tamamen kullanıcıya
bırakılmış durumda. Artık dileyen kullanıcılar siteye üye olduktan
sonra belge ekleyebilir. Tabi ki bu belgeler yine editör denetiminden
geçtikten sonra yayımlanıyor.
Sitedeki diğer büyük bir gelişme olarak Pdf ekleme
özelliğini gösterebiliriz. Yapısı gereği değiştirilemeyen
ve içeriğini görebilmek için bilgisayarımıza indirmek
zorunda kaldığımız pdf belgeleri Tuxleaks.org'a eklene
bilmekte ve çevirimiçi olarak görüntülenebilmektedir.
Bu özelliğin katkı vermek isteyen kullanıcılara büyük
kolaylık sağlayabileceğini düşünüyoruz.
Gelecekteki Tuxleaks ve Kapanış
Daha önceki bölümde de bahsedildiği gibi şu anda Tuxleaks.org'a
yapılan katkı yavaşlamış durumda. Fakat son zamanda yapılan
iyileştirmeler ile bu katkının fazlalaşacağı kanaatindeyiz.
Tuxleaks.org'un evrimini tamamladığını şu anda söyleyemiyoruz.
Gelecekte video ekleme özelliği ve farklı içerik türlerinin
destekleneceği açıklaması yapılmış durumda ve yapılan bu
iyileştirmeler ile sitenin daha aktif olacağı düşünülüyor. Şimdilik
Tuxleaks.org hakkında söyleyeceğimiz bu kadar. Tuxleaks.org'un
herkese ve özgür yazılıma faydalı olması dileğiyle...
OpenClipArt

[1] http: //www. tuxleaks. org
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XFCE 4'ün Gizli Hazineleri
UYGULAMA TANITIMI

4.8, Xfce adındaki popüler ve hafif
masaüstü ortamının en güncel
sürümüdür.
Haziran
2011'de
yayınlanan Xfce 4.8, bir önceki
versiyon olan Xfce 4.6 sürümünün
yerini almıştır ve Ubuntu Natty
Narwhal, Fedora 15 gibi dağıtım
larda kullanıma sunulmuştur.
Xfce masaüstü ortamı, aslında
bize gördüğümüzden çok daha
fazlasını sunmaktadır.
Bu yazımızda, deyim yerindeyse
Xfce topraklarındaki gizli hazineleri
keşfe çıkacağız.

Onur KARATAŞ

onurkaratas@wifi-turk.com
Hızlı, hafif olan ve GNOME
3'ten sonra da popüleritesi
artan bir masaüstü yöneticisi
olan XFCE 4'ün derinlerinde
kalmış olan özelliklerini Onur
KARATAŞ'ın kılavuzluğunda
keşfe çıkıyoruz.

Xfce, düzinelerce pakete ayrıl
mıştır. Dolayısıyla, sisteminize
yüklediğiniz her bileşen üzerinde
söz sahibisinizdir. Debian ve
Natty'de
xfce4metapackage
adındaki paketi yükleyerek, içeri
sinde Network Manager, temalar,
panel, dock, sistem menüsü ve
sistemi kapatmak için gerekli olan
diyalog penceresini de barındıran,
tam bir masaüstü ortamınına sahip
olabilirsiniz.
Bahsettiğimiz
ortamın
üzerindeki
görünümü
yandaki gibidir.

Natty
aynen

Xubuntu, yani Ubuntu'nun resmi olarak Xfce masaüstü ortamıyla gelen
dağıtımı Xfce konusunda geniş rahatlıklar sağlıyor. Bu rahatlıklara
örnek olarak, daha geniş tema yelpazesi, daha fazla uygulama,
dock'taki uygulama sayısının fazlalığı ve tabi ki Gnome'a daha iyi
entegre olabilmesi sayılabilir. Ubuntu kullanıcıları Xubuntu'yu ayrıca
kurmak zorunda değiller, Xubuntu masaüstünü (xubuntudesktop)
istedikleri bir *ubuntu'ya kurabilir, tadını çıkarabilirler.
GNU/Linux dağıtımlarında istediğiniz sayıda masaüstü yöneticisini ve
istediğiniz sayıda pencere yöneticisini yükleyebilir ve sisteme giriş
ekranında istediğinizi seçebilirsiniz.
Panel Saatini Ayarlamak
Panel hayranlarından biriyim, benim için grafiksel masaüstü ortamı,
bazı kullanışlı fonksiyonlara sahip bir uygulama başlatıcı gibidir. Bir işi
yapabilmek için minimum tıklamaya ve zorlanmaya ihtiyaç duyulmalı,
verimlilik her şeydir.
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Öntanımlı ayarlara göre panel
sadece saati gösterir durumdadır.
Fareyle üzerine geldiğinizde ise
tarihi görürsünüz. Ben, hem saatin
hem de tarihin görünebilir olmasını
istiyorum ve tabi ki bu mümkün.
Öncelikle saate sağ tıklayın,
ardından Özellikler'e sol tıklayın.
Açılan
pencerede
''Saat
Seçenekleri''
altındaki
format
bölümünde, ''Custom Format'' ile
saattarih görünümünü ayarlayın.
Yandaki resimde bunu görebilir
siniz. Ancak
bu
görünümle
kullanabilmek için paneli biraz
büyütmeniz gerekebilir. Bunun için panele sağ tıklayın. Açılan
menünün en altındaki panel diyalog butonu ile daha fazla panel
ekleyebilir, mevcut panelin boyutlarını, pozisyonunu ve davranışını
değiştirebilirsiniz.
Network Manager Kullanımı
Network Manager, Xfce ortamında epey kullanışlı bir araç haline
gelmiş. Fakat Xfce'i resmi dağıtımdan kullanmıyorsanız ya da meta
paketi yerine parça parça yüklediyseniz, Network Manager
uygulaması otomatik başlamayabilir. Siz nmapplet ile elle
başlatabileceğiniz gibi, başlangıçta otomatik açılması için Xfce
Başlangıç Yöneticisi > Başlangıç > Uygulama Otomatik Başlatma
yolunu takip ederek kutuda yer alan uygulamalar arasında Newtwork
Manager'ın işraretli olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer kutuda
mevcut değilse, Ekle butonu ile ekleyebilirsiniz.
Ihtiyacınız olan komut, nmapplet olup, uzun komut adları için
which nmapplet komutunu verebilirsiniz.

Bu arada hazır otomatik başlatma sekmesindeyken, sisteminize nefes
aldırmak adına, gereksiz tüm uygulamaları kaldırmanızı tavsiye
ediyorum. Ubuntu One, Evolution Alarm, Bluetooth gibi...
Ekran Görüntüleri
Makaleler için bolca ekran görüntüsü almam gerekirdi ve Ksnapshot
kullanırdım, artık buna ihtiyaç duymuyorum çünkü KDE4 kullan
mıyorum. Ksnapshot'ı yüklemek, bağımlılıklarıyla birlikte 215 MB yer
kaplıyordu. Bunun yanında tüm Xfce4 meta paketi 22 MB'lık bir indirme
ile kurulum sırasında 93 MB kaplıyor. Xfce4screenshooter da aynı
fonksiyonlara sahip fakat enteresan olan yanı, ekran görüntünüzü alıp
kaydettikten sonra kendiliğinden kapanması.
Xfce'de sıkça ekran görüntüsü almanız gerekiyorsa, ekran görüntüsü
aracını panele eklemeniz kolaylık sağlayacaktır. Panelden kullanırken
sağ tık, özellikler diyerek ekran görüntüsü alma biçimini seçtikten sonra
kapatıyorsunuz. Ardından, ikona sol tıklayarak işlemi gerçekleştiri
yorsunuz.
Çalışan Uygulamalar Listesi
Xfce'de çalışma alanı değiştirici ve açık uygulamar listesi aşağıda
göründüğü gibidir.

Pencere butonlarını, mevcut çalışma alanındaki uygulamaları
göstermesi için ayarlıyorum. Başka bir çalışma alanındaki uygulamaya
kısa yoldan nasıl geçeceğiz? Kolayı var, panele pencere menüsü ekle
yin.
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Yanda görüldüğü gibi, hangi çalışma alanında
olduğuna bakmadan tüm uygulamalar arasın
da hızlı bir şekilde geçiş yapabilirsiniz.
Thunar Dosya Yöneticisi

Xfce 4.8'de Thunar, Gnome Virtual File
System desteği gibi yeni fonksiyonel
özelliklere sahip. Thunar, artık FTP, WebDav,
SSH, Samba gibi ağ paylaşımlarına
bağlanabiliyor. Diğer yenilik de, çıkarılabilir medya için kaldır butonu.
Thunar, aşağıda gördüğünüz gibi View > Location Selector kısmında
ayarlanılabilir şekilde 2 farklı görünüme sahip.

Masaüstü Arka Planı ve Temalar
Xfce masaüstü üzerinde sağ tıklayıp ''Masaüstü Ayarları'' ile arka
planınızı değiştirebilir, yeni arka planlar ekleyebilirsiniz.
Ayar Yöneticisi > Görünüm ile font değişikliği, sistem davranışı gibi
öğeleri düzenleyebilirsiniz.
Gnome Look Olur da Xfce Look [1] Olmaz mı?
Elbetteki olur. :) Üstelik birbirinden güzel Xfce temaları Xfce Look
sitesinde yer alıyor.
Yeni bir tema yüklemek için;
Yalnızca kendiniz için yüklüyorsanız siteden bir tema indirip ./themes
içine açın. Bilgisayarı kullanan herkes indirdiğiniz temayı kullanabilsin
istiyorsanız /usr/share/themes içine açın. Ardından, Ayar
Yöneticisi > Görünüm > Stil altında kendi temanızı listelenmiş olarak
bulabilirsiniz. Ayrıca Xfce, artık grafiksel bir menü editörüne sahip. Bu,
menüye öğe eklemek ya da menüden öğe silmeyi çok daha kolay bir
hale getiriyor.
Xfce Eklentileri

Ürkütücü Panel Mesajı
Xfce panelinden bir şeyler ekleyip kaldırmak oldukça kolaydır. (Ayar
Yöneticisi > Panel). Fakat bir öğe kaldırmayı denediğiniz zaman
şöyle bir ürkütücü uyarıyla karşılaşıyorsunuz :
''Panelden herhangi bir öğe silerseniz, kalıcı olarak kaybolacaktır.''
Böyle bir uyarının varlığına anlam veremiyoruz çünkü bu kesinlikle
doğru değil. Bunu deneyerek de görebilirsiniz.

Xfce, Unix prensiplerine bağlı kalınarak geliştirilmiştir. (Modülerlik ve
sürdürülebilirlik özelliği)
Dağıtımınızın deposunu karıştırdığınızda, işe yarar birçok Xfce
eklentisi ile karşılaşacaksınız.
Bunlara örnek olarak;
* Xfce4batteryplugin
* Xfce4notes
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* Xfce4placesplugin
* Xfce4timerplugin

gibi eklentiler verilebilir.
Bazı yerlerde, sisteminizin sahip olmadığı kullanışlı özellikleri
okursanız, bu eklentileri indirip kurma zamanınız gelmiş demektir.
Unutmadan, ayrıntılı dokümantasyon için Xfce adresini [2] ziyaret
edebilirsiniz.

Carla Schroder'ın “Weekend Project: Find Hidden Treasures in
XFCE 4.8” yazısından Türkçe'ye uyarlanmıştır.

[1] http: //xfce-look. org
[2] http: //www. xfce. org
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MacOS Klonundan Fazlası: PinguyOS
DAĞITIM İNCELEMESİ

Oytun ÖZDEMİR

oytunozdemir@gmail.com
MacOS X benzeri bir dağıtım
olarak tasarlanmış olan
Ubuntu tabanlı PinguyOS,
Oytun ÖZDEMİR tarafından
inceleniyor.

Ubuntu mimarisi üzerine kurulmuş
ve arayüzü Mac OS X’e benzeyen
bir dağıtımdır. Bir çok özelliği Mac
OS X’deki gibidir. Nautilus’un sabit
sürümü yerine Elementary OS’daki
Nautilus Elementary’nin özelleş
tirilmiş bir versiyonu yer almak
tadır. İçerisinde bir çok yazılım
kullanıcıların daha aktif bir biçimde
kullanabilmesi için özelleştirilmiş
ve eklenilmiştir. Compiz ve diğer
compiz eklentileri Mac OS X’deki
ile benzer biçimde ayarlanmıştır.
Kullanıcıların en çok ihtiyaç duya
cağı yazılımlar dağıtım ile beraber
gelmektedir. Sistemi kullanmak
için genellikle CD sürümü yeterli
olsa da, verimli bir kullanım için
DVD sürümünü de [1] sitesinden
indirip kullanabilirsiniz.
Görsel Arayüzü

Alt taraftaki Docky üzerinde var
sayılan olarak gelen Firefox,
Thunderbird, Empathy, Skype,
Clementine, VLC ve Çöp Kutusu
bulunmaktadır. Yan taraftaki gizli
konumda bulunan Docky’de ise
Nautilus
Elementary
üzerine
eklenmiş kısayollar bulunmaktadır.
Sistemde üst tarafta iki adet menü
müz var. Birincisi Global Menu

denilen Mac OS X’deki gibi tüm pencere menülerini üzerinde
bulunduran menü ve yanında Linux Mint ile entegre gelen Linux Mint
Menüsü bulunmaktadır. Linux Mint’in menüsü çok az özelleştirilmiş
olduğundan fazla gözle görülür bir değişiklik yok.
Sistem ile gelen en temel değişiklik Jupiter denilen Güç Yöneticisidir.
Genellikle dağıtımlarda çok harika bir güç yöneticisi bulunmaz. Bu güç
yöneticisini diğerlerinden farklı durumda tutan bir özellik var. Bu özellik
Profilleme ve Netbook/Laptop gibi cihazların prizden çıkarıldığında
hangi uygulamaların ne performansla çalışacağını profilleyen bir yapı
bulunmasıdır.
Panel üzerinde masaüstünü değiştirebilmek için bir simge
bulacaksınız. Bu simge bütün masaüstleri arasında geçişi yapmayı
sağlayan uygulamacıktır.
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Oyunlar

Dağıtım ile entegre
gelen bir oyun yöneti
cisi ve Windows oyun
larını oynatabilmek için
tasarlamış bir uygula
ma mevcut. DJL deni
len oyun yöneticisi
sisteme oyunları apt
üzerinden kurmak yeri
ne sadece kaynak
larını
indirip
direkt
olarak
çalıştırmamızı
sağlıyor. Ayrıca diğer
paket yöneticisinde yer
almayan Linux oyun
larını da görüntüleyip
sisteminize
kurabilir
siniz. PlayOnLinux uygulaması ile desteklenen Windows oyunları
dağıtım üzerinde çalıştırılabiliyor.
Uygulamalar
Tüm uygulamaları bir kerede incelemek zor olacağından işinize en
çok yarayabilecek uygulamaları incelemek istedik. En güzel ve en
güncel uygulamalarla donatılmış bu dağıtımda depodaki yazılımların
dışında da özelleştiricilerden (tweakers) kurabileceğiniz bir çok
uygulama bulunmaktadır. O nedenle ilk önce özelleştiricilerden biraz
bahsetmek sizin açınızdan faydalı olacaktır.
Özelleştiriciler (Tweakers)
Dağıtımla entegre gelen iki adet özelleştirici var. Daha önceden
Ubuntu kullanan varsa oradan bileceğiniz Ubuntu Tweak yazılımı ve

Ailurus denilen geliş
miş bir özelleştirme
yazılımı var. Ubuntu
Tweak, Ubuntu ile
ilgili derin ayarları
özelleştirmenizi sağ
larken, Ailurus tüm
sistem özellikleri ile
ilgili teknik detaylara
kadar özelleştirme
nizi sağlar. Bu ne
denle işlem yapar
ken her iki yazılım da dağıtımı kişiselleştirmektedir. Bu uygulamaların
bilinçli kullanıcılar tarafından kullanılması önerilir. Aksi durumda
dağıtımınızın bir ayarını değiştirip bozabilirsiniz.
Firefox ve Thunderbird

Günümüzün
en
popüler
iki
uygulamasıdır. Firefox, gelişmiş bir
web tarayıcıdır. Eklentiler, temalar
ve diğer ekstralar bulunmaktadır.
Keyifli
bir
web
deneyimi
geçirmenizde önemli rol oynar.
Thunderbird ise Firefox’un alt
yapısı ile geliştirilmiş bir eposta
uygulamasıdır. Benzer şekide eklentileri ve temaları vardır. Bu
dağıtımla beraber gelen firefox eklentileri mevcut. Örneğin
downloadhelper popüler bir video
indirme eklentisidir ve firefox ile
beraber entegre gelmektedir. Buna
benzer bir sürü eklenti bu dağıtımda
entegre gelmektedir. Thunderbird’de
ise takvim, yapılacaklar, kişilerin
kayıtları gibi bir kaç işe yarayabilecek
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eklenti bulunmaktadır. Ayrıca her iki uygulamanın temaları da
PinguyOS için özelleştirilmiştir.

uygulama sisteme entegre edilmiştir.
Yedekleme ve Uzaktan Erişim

Mesajlaşma uygulamaları

Yedekleme için çok basit bir uygulama olan DejaDup denilen program
gerekli işlevlerini gerçekleştirmektedir. Uzaktan erişim için ise
Teamviewer isimli açık kaynak kodlu olmayan yazılım dağıtım ile
entegre gelmektedir.

Mesajlaşma uygulamasından bahsedilince akla messenger ve skype
gibi uygulamalar gelmektedir. PinguyOS üzerinde varsayılan
mesajlaşma yazılımı Empathy'dir. Bunun yanında skype’de dağıtımla
entegre gelmektedir. Her iki yazılımda da sadece bu dağıtıma özel
özelleştirmeler vardır.
Multimedia Uygulamaları

Son Olarak
Bu dağıtımda ihtiyacınız olan bir takım uygulamalar ile Mac OS X stili
birleştirilmiş ve bu birleşim Ubuntu 11.04 tabanı ile entegre edilerek
kullanıma hazır hale getirilmiş. Dağıtımı adresinden [1] indirdikten
sonra CD/DVD/USB seçeneklerinden birinin üzerine yazdırarak
kullanmaya başlayabilirsiniz.
Bir sonraki sayıda görüşmek üzere...

Video izleyebilmek için tüm eklentiler ve çoklu ortam çözücüleri
dağıtım üzerinde entegre olarak gelmektedir. Varsayılan video
oynatıcı VLC’dir. Bu uygulma ile DVD, VCD ve diğer tüm formatta
filmler izlenebilmektedir. Müzik dinleyebilmek için fazla popüler
olmayan ama görünüşü Amarok’un KDE 3.5’deki şeklini hatırlatan
Clementine isimli bir uygulama dağıtıma entegre edilmiş. Video
düzenleyebilmek ve encode edebilmek için ise OpenShot isimli

[1] http: //www. pi nguyos. com/
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DAĞITIM İNCELEMESİ

Cem KÜÇÜK

k.cem28@gmail.com
En hızlı ve hafif olan ve
gerçekten de çok düşük bir
sistem kapasitesi isteyen
Mint 11: LXDE sürümünün
incelemesi, Cem KÜÇÜK
tarafından yapılmış..

Merhaba sevgili Root takipçileri,
sizlerle beraber Linux Mint 11
LXDE sürümünü inceleyelim.
Linux Mint 11'in kararlı sürümünün
duyurulmasının ardından, LXDE
masaüstünü içeren sürümü de
geçtiğimiz günlerde duyuruldu.
Bildiğiniz gibi ana sürüm Gnome
ile geliyordu. Bu LXDE içeren
sürüm ile hem hızlı hem de stabil
bir dağıtım amaçlanarak minimalist
sistem isteyenler için hazırlanmış.
En çok sevinenler ise sistem
özellikleri düşük olan Linux sever
lerdir diye umuyorum. Bu sürümde
diğerlerinden farklı olarak, iyileştir
meler, yeni açılış ekranı, yeni yazı
tipleri ve daha sayamadığım birçok
özellik ve eklenti ile birlikte geliyor.

Sistem gereksinimlerinin oldukça düşük olduğu gözünüze çarpmıştır. O
zaman hadi kuruluma başlayalım.
Kurulum
Kuruluma geçmeden önce .iso kalıbını indirip CD/DVD veya USB’ye
yazdırıyoruz [1]. CD/DVD yazımı artık temel olduğu için kısaca USB’ye
yazdırımdan bahsedeyim. Unetbootin sitesinden kendi sisteminize
göre Unetbootin’in en son sürümünü indirin [2]. (Eğer Linux dağıtımı
kullanıyorsanız, p7zipfull paketinin kurulu olması gerekiyor.) Daha
sonra;

Minimum Sistem Gereksinimleri
*x86 işlemci
*256 MB RAM
*3 GB disk alanı
*Çalıştırabilen ve destekleyen
grafik kartı,
*800 * 600 çözünürlük
*CD / DVD sürücü veya USB
bağlantı noktası

Resimdeki gibi USB belleğinizin bulunduğu konumu, Mint kalıbının
bulunduğu konumu belirtmeniz gerekiyor. (Not: Unetbootin
kullanmadan önce belleğinizi FAT32 biçiminde formatlamanızı tavsiye
ederim.)
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Daha sonrada USB belleğimizden bilgisayarımızı boot ederek
kuruluma başlayalım. (Not: Dil paketleri ve diğer yamalar için internet
bağlantınızı açık tutmanızı tavsiye ederim.)
Karşımıza Unetbootin Menüsü çıkacak. Burada ’Start Linux Mint’
yaparak yola devam edelim. Biraz sonra, masaüstüne geleceksiniz.
Burada Linux Mint’i dilediğinizce test edebilirsiniz. Masaüstünde
’Install Linux Mint’ yazan simgeye tıklayarak kuruluma geçelim.

görüntüdeki gibi bir ekran karşınıza çıkar, yeniden başlatarak giriş
yapabilirsiniz.
Masaüstüne geldiğimizde aslında normal bir Linux Mint’ten farkı yok.
Benim gözüme çarpan tek fark hızı oldu. Ayrıca %100 Türkçe
olmadığından dolayı da bazı yerlerde İngilizce kelimelerle karşıla
şabilirsiniz.

İlk menüde dili ’Türkçe’ olarak seçelim ve kuruluma devam edelim.
Daha sonraki sayfada ’En iyi sonuç için, bilgisayarınızın şunları
sağlandığına emin olun’ yazısı çıkar, benim tavsiyem listedeki
belirtilenleri uygulamaya çalışın.
Şimdi yükleyeceğimiz bölüme karar vermeye geldi. Eğer siste
minizde kurulu olan bir işletim sisteminin yanına kurmak istiyorsanız
1. seçeneği; kurulu olan işletim sistemi ile değiştirmek istiyorsanız
2.’yi; başka bir tablo oluşturmak istiyorsanız 3. seçeneği seçin.
’Şimdi Yükle’ diyerek kurulumu başlatalım. Karşımıza bazı sorular
çıkacak. İlk soruda konumumuzu soruyor. Tüm sorulara gönül
rahatlığıyla cevap verebilirsiniz.
Diğer sayfada klavye seçenekleri, bir diğer sayfada ise kişisel
bilgilerinizi ve sizden bir şifre oluşturmanızı istiyor. Sorular bittiğinde
kurulumun sonlandırılmasını bekleyin. Kurulum bittiğinde;

Şimdi kısaca programları ve araçları tanıyalım. CD/DVD yazma aracı
olarak olarak Xfburn, LXDE’nin kendine has olan uçbirimi LXTerminal,
GIMP resim düzenleyici, catfish bilgisayar içi arama, Dropbox, internet
tarayıcı Mozilla Firefox, anlık mesajlaşma yazılımı Pidgin, Java ve
Adobe Flash Player, Thunderbird elektronik posta yazılımı,
torrentleriniz için Transmission, IRC kanalları için XChat, kelime işlem
programı Abiword, tablo ve işlem programı Gnumeric, müzik
dosyalarınız için Exaile, ses aygıtları için Gnome ALSA Mixer, video ve
filmleriniz için hem VLC Player hem de Gnome player kurulu olarak
geliyor.
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Sisteminizi Daima Güncel Tutun

Ana Menü’de bulunan Sistem Araçları kısmından Güncelleme
Yöneticisi’ni başlatalım.

Gördüğümüz gibi verilen numaralar ile güncellemelerin önem ve
güvenlik seviyesi belirlenmiş. Hem güvenlik hem de yenilikler ile
uyumluluk açısından sisteminizi güncel tutmanızı tavsiye ediyorum.
Openbox İle Hızlanın
Openbox
menüsü
masaüstünde
hızlıca bir programı çalıştırmak için
kullanılabilinen bir sağ tık menüsüdür.
Masaüstüne gelerek boş bir alana sağ
tıklayalım. Daha sonra Masaüstü
Seçenekleri’ni
seçelim.
Burada
Gelişmiş sekmesinden ’Masaüstüne
tıklandığında pencere yöneticisinin
sağladığı simgeleri göster’ kutusunu

seçerek pencereyi kapatalım. Daha sonra resimde de gördüğümüz gibi
bir şekil olacak. İsterseniz buradaki programları ve görünümünü
değiştirebilirsiniz. Ana Menü’den Tercihler’e gelelim ve buradan da
’Openbox Configuration Manager’ ile istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Yeni Programlar Kurun
Ana Menü’den Software Manager aracılığıyla tamamen denenmiş ve
kararlı olan yazılımları kurabilirsiniz. İsterseniz en beğenilen program
lara ’Seçkin’ bölümü altında göz atabilirsiniz.
Ek Sürücüleri Kurun
Nvidia ve Intel gibi çoğu ekran kartı sürücüsü, Linux Mint kurulumuyla
sisteminize doğrudan kurulmaz, ama siz hiç uğraşmadan (eğer
destekleniyorsa) tek tık ile kurabilirsiniz. Hemen Ana Menü’den Sistem
Araçları’na girin. Karşınıza Additional Drivers (Ek Sürücüler) çıkacak,
buradan kurulumu gerçekleştirebilirsiniz.
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Görünümünüzü Kişiselleştirin

Ana Menü’den Tercihler’e girin. Daha sonra ’Görünümü Özelleştir’
bölümünden görünümü değiştirebilirsiniz.

Sonuç
İlk yazımda sizler için yepyeni bir Linux Mint sürümünü inceledim.
Çok ayrıntılı olmasa da yeterli olacağına inanıyorum. Sistemin
görünen eksikleri yok gibi, gayet hızlı. Performans avcılarına göre bir
sistem. Daha ayrıntılı bilgi ve destek için forumumuza [3]
uğrayabilirsiniz.

[1] http: //www. li nuxmi nt. org. tr/li nux-mi nt-i ndi rme-adresleri /
[2] http: //unetbooti n. sourceforge. net/
[3] http: //forum. li nuxmi nt. org. tr/
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Penguen'in 20. Yılı
GÜNCEL

1991 yılının Ağustos ayında,
Finlandiyalı bir bilgisayar bilimleri
öğrencisi olan Linus Torvalds,
Helsinki'de bilgisayarının başına
geçip, bilgisayar dünyasında çok
ça bilinen o meşhur gönderisini
yazmaya başladı :
"Orada bir yerdeki herkese merha
ba... Sadece bir hobi olarak
(özgür) bir işletim sistemi tasarlı
yorum. Öyle GNU gibi büyük ve
profesyonel bir şey olmayacak.
Muhtemelen sahip olduğum AT
hard disklerden başka bir şeyi de
desteklemeyecek.”

Onur KARATAŞ

onurkaratas@wifi-turk.com
Bu sene Linux'un 20. yılını
geride bıraktık. Konferanslar
gibi pek çok etkinlikte 20.
yaş kutlandı. Linux'un 20
yılına ve bugününe Onur
KARATAŞ'ın çerçevesinden
bakıyoruz.

Bu sözcüklerin ardından, Linux ve
açık kaynak projesi tüm dünyaya
hızla yayılmaya başladı.
Bu projeye yer küredeki birçok
geliştirici, kodlarıyla katkı vermeye
başladılar. Linus, işletim sistemi
çekirdeğine Linux adını verdi ve
maskot olarak da pengueni seçti.
Bir hayvanat bahçesi ziyareti
sırasında Linus'u ısıran penguen,
dünyanın en büyük projelerinden
birine ilham kaynağı olacağının
farkında bile değildi ama artık çok
geçti, çekirdeğin maskotu olmuştu.
:)

Ardından, Linus önemli bir karar verdi ve işletim sistemi çekirdeğini
Richard Stallman tarafından oluşturulan GPL (Genel Kamu Lisansı) ile
lisansladı. GPL lisansına sahip Linux çekirdeği ve diğer GNU
bileşenleri, yazılım dünyasında devrimsel bir hareketin başlamasını
sağladı.
Bu hareketin temel ilkeleri şunlardı:
* Yazılımı herhangi bir amaç için kullanabilme özgürlüğü
* Yazılımı ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilme özgürlüğü
* Yazılımı arkadaşlarınız ve komşunuzla paylaşabilme özgürlüğü
* Yaptığınız değişiklikleri paylaşabilme özgürlüğü
Bu hareket, bir hobi olmaktan öteye giderek vakıfların ticari olarak
yükselmesini sağladı. Linux temelli şirketler sayesinde, iş dünyası
Linux ile tanıştı.
1999 yılında Red Hat, Linux temelli ilk şirket olarak kamuya sunuldu.
Aynı yıl IBM, Linux geliştirme ve tanıtma işine 1 milyon dolar harcadı.
Linux, özgür yazılım ve internet gücünü ardına alarak endüstri devlerini
bir bir devirmeye başladı.
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Fakat bu durum birilerini rahatsız etmiş olmalıydı ki, bazı şeylere
sınırlar konulmaya başlandı. Buna rağmen Linux, her geçen gün
daha da gelişti.
Bugün çekirdek (kernel) geliştirme topluluğunun sayısı binlere
ulaşmış olup, Linux gelişimine ortaklaşa destek veren yüzlerce
şirketten bahsedilmektedir. Kısa aralıklarla Linux dağıtımlarından
birinin yeni sürümü yayınlanmaktadır.
Peki, bugün Linux nerededir ?
* Dünya borsasının %75'inde çalışmaktadır.
* Amazon, Facebook, Twitter, eBay, Google gibi devlerin
sunucularında çalışmaktadır.
* Telefonlarda, televizyonlarda, süper bilgisayarların %95'inde
ve daha birçok cihazda Linux kullanılmaktadır.
1991 Ağustos'undan 2011 Ağustos'una kadar geçirdiğimiz özgürleşme
sürecini bu şekilde ifade etmemiz mümkün, bu gelişim sürecinde 20
yılda neler değişmiş, hızlıca göz atalım :

Tüm bu hareketi 20 yıl önce başlatan Linus Torvalds, Portland
Oregon'daki evinden, Linux vakfının bir ortağı olarak geliştirici
ordusunu yönetmektedir.

1992 yılında Linux çekirdeği geliştirme ekibinde 100 kişi varken, 2010'
da bu sayı 1000'e ulaştı.
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Linux çekirdeğindeki kod satırları 1995 yılında sadece 250.000 iken,
2010 yılında 14.000.000'a ulaştı. Bunun yanında, 1998 yılında
sadece 1 süper bilgisayarda Linux çalışmaktayken, 2011'de 413
süper bilgisayarda (toplam süper bilgisayarların %95'inde) Linux
çalıştırılmaktadır.

Yine bir araştırmada, Linux kullanıcılarına hangi dağıtımı tercih ettikleri
soruluyor ve dağıtım kullanım oranlarının öncesi ve sonrası grafikteki
gibi beliriyor. (Other yani Diğer şıkkını seçenlerden dağıtımlarını
yazmaları istenmiş ve neredeyse hepsi Arch Linux yazmış.)
Linus Torvalds ve Richard Stallman'ın vesile olduğu özgürleşme
sürecini kısaca özetlemeye çalıştık, yazımızda kullandığımız verileri
sağlayan Linux Foundation, Linux'un bu ilk 20 yılında bulunan tüm
Linux kullanıcılarına teşekkürlerini sunuyor.
Linux Mint ailesinin ve tüm Linux topluluklarının, kısacası tüm
penguenlerin 20. yılı kutlu olsun.

Linux kullananların onu nerede kullandığının oranı ise yukarıdaki gibi
bir dağılım gösteriyor. Önceleri sadece ev veya işte tercih eden
insanlar artık her yerde Linux'u tercih ediyor.
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KİŞİSELLEŞTİRME
FreeVectors

Merhaba özgür okuyucular,
Gnome Panel'deki saatin görün
tüsü hoşunuza gitmedi mi? Veya
saat ile temanın rengi çakıştığı için
okunmuyor mu? Ya da saati daha
aktif olarak kullanmak istiyorsunuz
ancak var olan ayarlar yeterli
gelmiyor mu? O halde doğru
konuyu okuyorsunuz. Birazcık
deneme yanılma ile tam istediğiniz
gibi bir saatiniz olacak.
Aşağıdaki işlemleri yapmak için
gconfeditor uygulamasını kulla
nacağız bir sebepten sildiyseniz
veya kurulu değilse depodan
yükleyin.

Hasan GÖRMÜŞ
hsngrms@ovi.com

GNOME saatini
beğenmediniz ve ayarlar
yeterince kişiselleştirme
sağlamıyorlar mı? Çok daha
fazla kişiselleştirme
yapabilirsiniz. Nasıl mı? Onu
da Hasan GÖRMÜŞ anlatsın.

ALT+F2 kombinasyonu ile Uygula
ma Çalıştırıcı'yı açın, gconf
editor yazarak Yapılandırma
Düzenleyici' yi başlatın.
/apps/panel/applets/clock
/prefs yolunu izleyerek düzenle
yeceğimiz girdileri bulun (clock
yerine applet0 da olabilir).
Öncelikle format girdisinin değerini
custom olarak değiştirin.
(Öntanımlı değer 12Hour veya 24
Hour seçeneklerinden biridir.)

Daha sonra custom_format girdisinin değerlerini aşağıdaki veriler
ışığında düzenleyin.

<span color="#FFFFFF" font_desc="Serif 8">
%H:%M:%S </span>
Yukarıdaki örnek yazı tipini Serif, boyutunu 8, rengini beyaz yapar.
Diğer renkler için buraya [1] göz atın.
%A : Gün
%a : Gün kısa
%B : Ay
%b : Ay kısa, %h ile aynı
%D : Tam tarih, %m/%d/%y ile aynı
%d : Ayın x. günü
%H : Saat
%h : Ay kısa, %b ile aynı
%M : Dakika
%m : Yılın x. ayı
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%n : Satır atlama
%S : Saniye
%s : Yılın x. saniyesi
%Y : Yıl
%y : Yıl kısa

Bu kodları kombine ederek saati istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.
Başına % koymadığınız girdi olduğu gibi görünecektir.
Örneğin, %H:%M:%S yazınca aradaki : olduğu gibi duracaktır veya
%d/%m/%y yazınca aradaki / olduğu gibi duracaktır. Örnekler bilindik
saat ve tarih örnekleridir (18:35:22 ve 11/9/2011 gibi).
Bundan sonrası sizin yaratıcılığıza ve zevklerinize kalmış : )
Son olarak benim kullandığım halini örnek olarak paylaşıyorum bir
ekran görüntüsü ile beraber. Dileyenler vereceğim kodu kopyalayıp
custom_format kısmına yapıştırarak hiç uğraşmadan deneme
yanılma yapmadan saati aşağıdaki şekilde değiştirebilir.
Saat:

Kod:

Zaman göreceli bir kavramdır derken
bunu kastetmemiştim ama neyse...

<span color="#FFFFFF" font_desc="Sans 8">%H:%M
%A %n %d/%m/%Y</span>

[1] http: //www. beles. org/webmaster-hi zmetleri /html-renkkodlari . html
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Bazıları Korsan Sever!
MAKALE

Okan AKINCI

okanaknc86@gmail.com
Linux bedava mıymış? Pöh,
Windows da öyle (!)
Bilgisayardan her bilgiyi alan
Microsoft, korsan
kullanıcıları bilmiyor mu?
Niye tedbir almıyor? Neyse,
uzun hikaye... Okan AKINCI
özetliyor.

Kamuoyunda bilinen Microsoft,
korsan yazılım kullanımı nedeniyle
büyük zarara uğrayan, korsan
yazılım kullanımına karşı müca
dele eden ve sıkı önlemler alan bir
şirkettir. Örneğin korsan Windows
kullanımına karşı kullanılan etkin
leştirme sistemi bu önermeye iyi
bir örnek kabul edilebilir. Fakat
aslında çizilen bu Microsoft imajı
gerçeği yansıtmıyor.
Hiç şüphesiz Microsoft, rakiplerinin
tamamen yok olmasını ve kendi
ürünlerinin (Windows, Ms Office
vs.) kullanım oranının %100
olmasını ister. Bu %100 oranının
içinde orijinal Microsoft yazılımı
kullananların oranının da %100
olmasını ister. Fakat bunun
sağlanamadığı, rakiplerinin varlığı
nı iyi veya kötü sürdürebildiği
koşullarda
işin
rengi
değiş
mektedir.
Microsoft’un bütün mücadelesine
rağmen korsan yazılım kullanımını
ortadan kaldıramadığı sanılmak
tadır. Halbuki Microsoft, korsan ya
zılım kullanımını yok edememekte
değil, etmemektedir. Microsoft’un
bugün elindeki imkanlar korsan
yazılımı tespit edebilecek ve onu

engelleyebilecek düzeyde. Fakat tespit edilen korsan kullanımlar
engellenmemekte. Bir örnekle açıklayalım;
Windows ve Ms Office’deki etkinleştirme sistemi sayesinde bir lisans
sadece bir defa etkinleştirilmekte ve bu sayede kopya lisans
kullananlar tespit edilebilmektedir. Kopya lisans kullananlar kimi
durumlarda bu lisansı etkinleştiremeyip bir ay sonra Windows’u
yeniden yüklerken, kimi zaman da etkinleştirebilseler dahi sorunlar
yaşayabilmektedirler. Etkinleştirme önlemini atlatanlar da elbette
bulunmaktadır. Fakat Microsoft’un sunucularında eşleştirme yapılıp
bunun tespit edilmesi de mümkün.
Korsan kullananlar bazı sorunlar yaşayabilse de bir sorunu hiç
yaşamamaktalar: Güncelleştirme sorunu. Windows’u korsan kullanan
lar, Windows Update aracılığıyla Microsoft sunucularına bağlanıp
rahatlıkla sistemlerini güncelleyebilmektedirler. Yani Microsoft, korsan
kullanımı tespit edebilmektedir ve dolayısıyla ona güncelleme desteği
vermemekle önüne geçme imkanına sahiptir. Fakat bunu yapma
maktadır.
Hatta daha da fazlası var: Bulduğunuz korsan yükseltme anahtar
larıyla, Windows Anytime Upgrade’i kullanarak Windows sürümünüzü
veya versiyonunuzu sorunsuzca yükseltebilirsiniz. Microsoft bunun da
önüne geçmemektedir.
Bunlar sadece basit örnekler ama Microsoft’un korsana karşı aslında
mücadele etmediğini göstermek için yeterli olduğunu düşünüyorum.
Öyleyse şunu sormalıyız: Microsoft neden korsan kullanıma karşı
mücadele etmek yerine ona göz yumup gelir kaybetmeyi tercih etmek
tedir?
Bunun nedeni rakiplerin varlığıdır. Ki bunların arasında en önemlisi de
hiç şüphesiz Linux dağıtımları. (Apple’ın Mac OS X’i farklı bir mecra
olduğu için onu saymıyorum.) Bunu biraz açıklayalım:
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Bir an, korsan Windows kullanımının mümkün olmadığını bir
düşünün. Parası yettiği halde inatla korsan kullanan ya da orijinaline
parası yetmediği için korsan kullanan veya orijinal yazılım nedir
bilmeyen bu kadar insan orijinal Windows alacak mıdır? Elbette
orijinal Windows kullanımı bir miktar artacaktır. Fakat orijinal
alamayan veya almayı reddeden bu kadar insan rakiplere
yönelecektir. Böyle bir şeyin olması Linux kullanım oranının çok
yüksek seviyelere ulaşması demektir. Microsoft, kısa vadede
kazançlı çıkmak isterken uzun vadede çok şey kaybedecektir.
Windows’un değil de Ms Office için böyle bir durum olduğunu
varsayalım. Bu durumda Ms Office kullanımı oldukça düşecek ve
Libreoffice büyük bir yükselişe geçecektir.
Peki ya oyunlar? Bugün pek çok insan oyunlar
nedeniyle Windows’u tercih ediyor. Linux’u
anlattığımız pek çok insan, oyun meselesi yüzünden
Linux’u ciddiye bile almamakta. Bir an korsan oyun
oynamanın tamamen imkansız hale geldiğini bir
düşünün. Bundan sonra parası olmadığı için ya da o
parayı ödemeye razı olmadığı için bir daha oyun
oynamayacak veya oynayamacak insanların bir
halini düşünün. O durumdaki insanlar için
Windows’un Linux’a karşı üstünlüğü kalmayacak.
Kısacası korsan yazılım kullanımı Microsoft’a para kaybettirebilir
ama onun rakiplerinin önünü kestiği için katlanması gereken bir yük.
Bu yük, Microsoft’u daha büyük kayıplardan korumakta. Korsan
yazılım konusunda tamamen “bilinçsiz” insanlar Microsoft’a
doğrudan gelir getirmese de onun saltanatının sürmesine yardım
ettikleri için oldukça gerekliler.
Bazı insanlar bırakın korsanı bilinçli olarak tercih etmeyi, 5 liraya
temin ettikleri Windows’u bile orijinal sanmaktadırlar. Bilinçli olarak

tercih edenlerin bir kısmı ise Microsoft’tan çok korkmalarına rağmen
korsan Windows kullanmaya ve kullandırtmaya devam etmektedirler.
Bir örnek vereyim: Yakın zamanda bir akrabam, bir yıldır kullandığı
bilgisayarda hiç güncelleme yapmadığını söylemişti. Nedenini
sorduğumda aldığım cevap şuydu: Microsoft’un korsan Windows’u
tespit ettiğini ve güncelleme yaparsam evime polislerin geleceğini
söylediler. Halbuki onun kullandığı Windows satın aldığı bilgisayarla
gelen orijinal yazılım, fakat hayatında orijinal yazılım görmemiş
insanlar bunu anlamamış olacaklar ki o akrabama böyle bir tavsiyede
bulunmuşlar. Burada asıl vahim olan şu: Bu insanlar korsan yazılım
kullanmanın olduğundan da kötü ve tehlikeli olduğunu sanıyorlar ve
yine de korsan kullanımı teşvik ediyorlar.
Yakın zamanda önünden geçtiğim bir internet kafe, kocaman bir afiş
asmış ve şunu yazmış: Windows Kurulumu + 100 GB Oyun Arşivi = 20
TL. Bu kadar şeyin 20 TL olmayacağını herkes biliyor. Bu insan
Microsoft’un ve oyun üreticilerinin üzerinde büyük bir tahribata neden
oluyormuş gibi görünebilir ama asıl tahribatı özgür yazılım dünyası
üzerinde yapıyor.
Kısacası, korsan yazılım kullanımı bizi doğrudan ilgilendiren bir sorun.
İnsanlara “Linux’da korsan yazılım olmadığını” söyleyerek onları
kazanmaya çalışmak işe yarayan bir yöntem değil. Çünkü o insanlar
zaten korsan kullanımı dert etmiyorlar. Kapalı lisanslı yazılımlar
ücretsiz ve lisanssız kullanılıyor, dağıtılıyor. Özgür yazılımın, özgürce
paylaşılabiliyor olması bu insanların üzerinde bir etkiye sahip değil,
zaten Windows ve diğer kapalı yazılımlar, onların gözünde bu niteliğe
sahip.
Sonuç olarak herkesin bilinçli bir bilgisayar kullanıcısı olmadığı bir
toplumda korsan yazılım kullanımı hep var olacak ve bu durum
Microsoft’a değil, özgür yazılıma zarar verecek.
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ROOT'a Kardeş Geldi
GÜNCEL

Eren KOVANCI

eren@linuxmint.org.tr
Pardus topluluklarının
ortaklaşa gerçekleştirdikleri
ilk proje olan PARDUS EDergi'yi selamlıyor, Türkiye
Özgür Yazılım camiası için
hayırlı olmasını temenni
ediyoruz.

Bildiğiniz gibi resmi Pardus
topluluğu, Özgürlükİçin'in resmiye
tini kaybetmesinden sonra, bir özel
firma tarafından yönetilen proje
topluluğa devir edilmişti. Bu devir
işlemi genelde olumlu karşılanır
ken, aykırı sesler de çıktı ancak
pek karşılık bulamadı. Özellikle
özgür olmayan araçları kullanması
ve dergi tasarımlarını MacOSX
işletim sistemi üzerinde çalışan
ücretli ve kapalı kaynak kodlu
araçlar ile yapması nedeniyle
eleştirilen Özgürlükİçin edergi
sinin durumu belirsizdi.

PARDUS EDergi ilk sayısı ile, tıpkı ROOT gibi, sadece Pardus
kullananlara değil tüm özgür yazılım dünyasına hitap edeceğinin de ilk
sinyallerini vermiş oldu.
ROOT ailesi olarak PARDUS EDergi ve yeni bütünleşmiş Pardus
topluluğuna ve bu topluluk için canla başla çalışan çok değerli yol
arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Bizim için kardeş olan topluluğun
ve PARDUS EDergi'nin, özgür yazılım dünyası için yeni bir heyecan,
Pardus kullananlar için ise yeni bir umut olmasını temenni ediyoruz.
İlk sayısı 15 Eylül 2011 tarihinde yayınlanan PARDUS EDergi'ye [1] ve
[2] numaralı bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
[1] http: //www. pardus-li nux. org/dergi
[2] http: //www. ozgurluki ci n. com/e-dergi

Artık neredeyse aynı topluluk
haline gelmiş PardusLinux.Org
(PLO) ve Özgürlükİçin.com (Öİ)
topluluklarının ayrı iki Pardus e
dergisi çıkartması güç ve gereksiz
olacağından, birleşim üzerinde
çalışmalar yürütülüyordu. Sonunda
beklenen oldu, yapılan çalışmalar
ilk meyvesini verdi ve PLO edergi
ile Özgürlükİçin edergi birleşti.
Böylece ortaya özgür yazılım
araçları kullanılarak hazırlanan
yeni, güçlü ve dopdolu bir içeriğe
sahip olan bir PARDUS EDergi
çıkmış oldu.
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