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EEDDİİTTÖÖRR''DDEENN
AAlleevv  EERRZZUURRUUMMLLUU

BBiirr  yyııllıı  ddaahhaa  ddeevviirrddiikk  sseevvggiillii  ookkuurrllaarr,,

  SSiizzlleerree  hheerr  aayy  ddoolluu  ddoolluu  bbiirr  ddeerrggii  ssuunnaabbiillmmeeyyii  aammaaççllaaddııkk;;  bbeellkkii  bbuu  aammaaccıımmıızzaa  uullaaşşttııkk  bbeellkkii  ddee  uullaaşşaammaaddııkk..  TTaakkddiirrii  yyaappaaccaakk  oollaann  eellbbeettttee  
ssiizzlleerrssiinniizz..

  YYiinnee  ddee  şşööyyllee  bbiirr  yyııllıınn  ddeeğğeerrlleennddiirrmmeessiinnii  yyaappaallıımm  iisstteerriimm..  110000''ddeenn  ffaazzllaa  mmaakkaallee  iillee  ssiizzlleerree  uullaaşşttııkk,,  bbuurraaddaa  tteemmeell  hheeddeeffiimmiizz  hheemm  UUbbuunnttuu''yyuu  
vvee  oonnuunn  bbaannaa  ggöörree  ""ggüüzzeell""lliiğğiinnii  yyaannssııttmmaakk  hheemm  ddee  LLiinnuuxx  hhaakkkkıınnddaa  tteemmeell  bbiillggiilleerrii  ssuunnmmaakkttıı..

  BBuu  110000''ddeenn  ffaazzllaa  mmaakkaallee  iiççeerriissiinnddee  nneelleerr  mmii  vvaarrddıı??  AAnnaa  bbaaşşllııkkllaarrııyyllaa  ddeeğğiinneecceekk  oolluurrssaakk,,  LLiinnuuxx  ddüünnyyaassıınnddaann  öönneemmllii  kkiişşiilleerrllee  rrööppoorrttaajjllaarr,,  
öönnddee  ggeelleenn  UUbbuunnttuu  yyaazzııllıımmllaarrıınnıınn  ttaannııttıımm  vvee  kkuullllaannıımmllaarrıı,,  bbuunnuunn  yyaannıı  ssıırraa  öözzggüürr  yyaazzııllıımmddaakkii  ggüünncceell  ggeelliişşmmeelleerrii  ddee  ssiizzlleerree  uullaaşşttıırrmmaayyaa  ççaallıışşttııkk,,  
ddiiyyeebbiilliirriimm..

    TTaabbiiii,,  bbuu  bbiirr  yyııllllııkk  ssüürreeçç  iiççeerriissiinnddee  UUbbuunnttuu  iillee  bbiirrlliikkttee  iikkii  yyeennii  ssüürrüümmüü  ddee  kkaarrşşııllaammaannıınn  hheeyyeeccaannıınnıı  hheepp  bbiirrlliikkttee  yyaaşşaaddııkk..  LLuucciidd  LLyynnxx  vvee  
MMaavveerriicckk  MMeeeerrkkaatt..  MMaalluumm  ssüürreekkllii  ggeelliişşeenn  vvee  üürreettkkeenn  bbiirr  kkoonnuu  aallaannıımmıızz  oolldduuğğuu  iiççiinn  aassllıınnddaa  hheerrşşeeyyii  ddeerrggiiyyee  ssıığğddıırrmmaayyaa  ddaa  ggüüccüümmüüzz  yyeetteemmeeddii;;  
ffaakkaatt  bbuu  yyeetteerrssiizz  kkaallıışşıımmıızz  yyiinnee  ddee  kkuullllaannddıığğıımmıızz  iişşlleettiimm  ssiisstteemmii  vvee  ggöönnüüllllüüssüü  oolldduuğğuummuuzz  öözzggüürr  yyaazzııllıımmıınn  ggüüccüünnüü  vvee  aarrkkaassıınnddaakkii  ddeesstteekkççiilleerriinn  
öözzvveerriilleerriinnii  aannllaayyaabbiillmmeemmiizzee  vveessiillee  oolldduu..

  BBuu  bbiirr  yyııllllııkk  ssüürreeçç  iiççeerriissiinnddee  ddeerrggii  eekkiibbii  oollaarraakk  ddaa  oolldduukkççaa  ddeeğğiişşkkeennlliikk  ggöösstteerrddiikk,,  zzaammaann  zzaammaann  ddeerrggiiyyii  ççııkkaarrmmaaddaa  ssııkkıınnttııllaarr  vvee  aakkssaammaallaarr  
ddaa  yyaaşşaaddııkk  aammaa  iikkii  bbuuççuukk  yyııllddıırr  SSUUDDOO  ssiizzlleerrllee  oollmmaayyaa  ddeevvaamm  eeddiiyyoorr..  UUmmaarrıımm,,  ddaahhaa  nniiccee  sseenneelleerr  oollmmaayyaa  ddaa  ddeevvaamm  eeddeecceekk..  HHeeppiinniizziinn  yyeennii  yyııllıınnıı  
kkuuttlluuyyoorr  vvee  ssaağğllııkkllıı,,  bbaaşşaarrııllıı,,  sseevvggii  ddoolluu,,  UUbbuunnttuulluu  bbiirr  yyııll  ddiilliiyyoorruumm..





1. Levent Bey, biraz kendinizden bahseder misiniz? 
Daha önce bir bilgisayar dergisinde yöneticilik yaptığınızı 
biliyoruz. Daha sonra darkhardware.com adlı donanım 
sitesini kurdunuz. Bu geçiş sürecinden de bahseder misiniz?

Selamlar, merhaba. Çoğu kişi beni DarkHardware sitesinin 
kurucusu olarak tanıyor, bazıları için ise bilgisayar dergilerindeki ya da 
gazetelerdeki teknoloji yazılarımdan tanıdık bir ismim. Aslında benim 
bilgisayar dergisi geçmişimle DarkHardware paralel olarak ilerleyen 
süreçler.

Yazılarımın ilk kez bir bilgisayar dergisinde görünmesi 1996 
yılına dayanıyor. DarkHardware ise 1997 yılında yayına başladı. 2006 
yılına kadar bilgisayar dergilerindeki çalışmalarımla DarkHardware 
birlikte yürüdüler. Ancak 2006 yılında, web sitesine koyduğum zaman 
ve enerjinin beni daha çok tatmin ettiğini düşünerek tüm çalışmalarımı 
siteye odaklama kararı aldım.

LLeevveenntt  PPEEKKCCAANN
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2. Mühendisliğe başlayıp ardından bırakan ve yeni 
bitirdiği bölüm üzerinden iş hayatına devam eden insanlar 
biliyoruz, fakat siz sağ gösterip sol vurmuşsunuz. Bitirdiğiniz 
bölümle alakalı değil de, bıraktığınız bölümle benzerlik 
gösterebilecek bir alanda hayatınıza devam etmişsiniz. 
Bunun sebebini öğrenebilir miyiz?

Aslına bakarsanız ben de bir çok genç gibi bilinçsizce bölüm 
tercih yapmanın kurbanıyım. Babam elektrik teknisyeniydi, benim de 
çocukluktan beri elektriğe, elektroniğe ilgim vardı. Ben işin pratik 
kısmına ilgi duyuyordum, oysa İTÜ'ye girdiğimde gördüm ki 
mühendislik daha çok işin teori kısmıyla, hesap kitapla ilgili. Öyle ki, 
üçüncü sınıfta artık transistörün imalatını yapacak kadar bilgi 
yükleniyorsunuz, ancak kimse önünüze bir transistör koyup da 
"arkadaş, işte transistör budur" diye göstermiyor. Bu durum bende ciddi 
bir hayal kırıklığı yarattı ve okula olan tüm ilgimi kaybettim, bilgisayar 
alanında çalışmaya başladım.

Zamanla, okulu bitirebilme olasılığım da iyice zayıflayınca 
keskin bir karar verip, küçük yaştan beri ilgim olan başka bir alan olan 
İngilizce ve edebiyatı birleştiren bir bölüme girdim, bitirdim. 
Tamamlamamış da olsam aldığım temel mühendislik eğitimi bana 
belli bir teknik birikim sağladı. Edebiyat eğitimiyse kelimelere hakim 
olma açısından beni destekledi.
Sonuçta, birbirine uzak bu iki disiplin bana teknoloji yazarlığı için 
sağlam bir altyapı sağladı.

3. Kimse sorarsanız sorun Darkhardware için "kaliteli, 
seviyeli, bilgi  konusundan çok doyurucu, üyeleri konusunda 
da çok samimi" tarzında yorumlar alıyoruz. Bir yönetici olarak 
bu yorumları getiren temel etmenleri sayabilir misiniz?
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4. 1997 yılında bu siteyi kurduğunuzda, günümüze 
kadar bu şekilde gelebileceğini düşünür müydünüz?

Ben DarkHardware'i sadece amatör bir bakış açısıyla, 
bildiklerimi paylaşmak için açtım. Ben 1997'de siteyi başlattığımda, 
dünyadaki ilk yabancı donanım siteleri de daha 1 yaşındalardı. Böyle 
bir çalışmadan para kazanmak, bir iş haline getirmek düşünülecek şey 
değildi.

DarkHardware'in bir iş haline gelebileceği ancak 2004 gibi 
belirginleşmeye başladı, 2006'daysa kesinleşti. Tabii bu gelişim 

Bir web sitesi ve beraberinde gelen kullanıcı topluluğunu 
yönetmek için hazırlanmış bir kılavuz, kurs, kitap yok. Bu işte usta-çırak 
ilişkisi de yok. Dolayısıyla, kılavuzu olmayan bu ortamda ben 
samimiyet çizgisinde ilerlemeyi seçtim. Bakın örneğin bilgisayar 
dergilerindeki meslektaşlarım okurlarıyla hemen hemen hiç bir şekilde 
iletişim kurmaz, çoğu erişilmez bir noktadadır. Bize benzer web 
sitelerinde de editör arkadaşların kullanıcılarla forum yazışmalarına 
girdiği nadir görülür. Site ekibine, forumda soru sormama şartı koyan 
web siteleri var. Buna karşın, ben her zaman DarkHardware 
kullanıcılarının arasında oldum, benim de temelde bir kullanıcı ve 
tüketici olduğumu inkar etmedim. Yeri gelince ben de soru sormaktan 
çekinmedim. Sanıyorum ki bu samimiyetfarkedildi. Genel olarak da 
biraz ağırbaşlı çizgi izlememiz küçük ama çoğu profesyonellerden 
oluşan, yaş ortalaması yüksek bir kullanıcı topluluğunu oluşturdu.
İçerik konusunda da hep çok titiz olup, kalite çizgisini yüksek tuttum.

DarkHardware'in firmalarla olan ilişkileri profesyonellik düzeyini 
kaybetmedi asla. Sitede yapılan yorumların gerçek yaşamla örtüşmesi 
birçok yayının sorgulandığı güvenilirlik konusunda bize ciddi avantaj 
sağladı. Sonuçta, okuyucuya bir şeyler katması istenen işler yapıldı 
hep, okuyucu da bunun karşılığını ilgisiyle verdi diye düşünüyorum.

sürecinin biraz yavaş geçtiği söylenebilir, ancak DarkHardware 
alanında ilk olduğundan, yolunu da kendisi açmak zorunda kaldı. 
Firmalar böyle bir yayının olabileceğini, bu yayına reklam da 
verilebileceğini bizimleöğrendiler. Bugün meslektaş siteler 
DarkHardware tarafından açılan yoldan ilerleyip, daha hızlı 
gelişebiliyorlar.

5. Günümüz teknolojisine bakıldığında, gerek özel şirketlerde 
olsungerek devlet bünyesinde olsun yazılımcı insanlar rağbet 
görür iken nedendonanım alanında uzmanlaşmayı tercih 
ettiniz?

Benim bilgisayar temelim Commodore 64'e dayanıyor. 
İlgilenenler bilir, özellikle C-64'de donanımla yazılım fazlasıyla içiçedir. 
BASIC ile program yazarken bile bir takım bellek adreslerine değerler 
okuyup yazarsınız, farkında olmadan doğrudan donanıma erişirsiniz. 
Dolayısıyla bilgisayarla bu bilgisayarları kullanarak tanışmış 
kullanıcıların donanım yönü de güçlüdür, bilgisayarın nasıl işlediğine 
oldukça hakimdirler. Bende de donanım merakı böyle doğru, üzerine 
de aileden gelen bir elektrik-elektronik merakı eklenince, bilgisayarın 
fiziksel donanımı bana daha cazip gelmeye başladı. Tabii bunda kısıtlı 
imkanların, eldeki donanımdan en fazla verimi elde etme çabasının da 
etkisi büyük. 

LLeevveenntt  PPEEKKCCAANN



6. Linux tabanlı işletim sistemiyle ilk ne zaman 
tanıştınız. Linuxtabanlı işletim sistemleri geleceği hakkında 
ne düşünüyorsunuz? Kendi bilgisayarınızda Linux tabanlı bir 
işletim sistemi kurulu mu? Kurulu ise ne kullanıyorsunuz?

Linux ve benzerleriyle iki yönlü bir ilişkim var. Açıkçası, kişisel 
bilgisayarlarımda Linux yüklü değil. Bunun en büyük nedeniyse, ana 
ilgim olan üç boyutlu grafikler, teknik yönü gelişkin oyunlar ve benzer 
uygulamaların Windows platformunda yoğunlaşması. Diğer yandan, 
sunucularımızda mutlaka açık kaynak kodlu, özgür yazılımlar
kullanıyoruz. DarkHardware iki sunucu üzerinden çalışıyor, ikisinde de 
FreeBSD işletim sistemi yüklü. MySQL ve Apache gibi diğer özgür 
uygulamalarla birlikte mükemmel sonuç elde ediyoruz, donanım 
kaynaklı bir sorun olmadıkça işin yazılım boyutu bizi hiç üzmüyor. 
Üstelik kısıtlı bütçemizi pahalı yazılım lisanslarına yatırmak yerine 
sunucu donanımına aktarabiliyoruz. Masaüstü bilgisayarlarda Linux 
kullanımı konusunda tereddütlerim var, ancak konu sunucu olunca, 
bence Linux ya da FreeBSD gibi Unix türevleri tek seçenek.
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7. Geçmişten günümüze kadar olan süreçte açık 
kaynaklı yazılımların gelişmesini yeterli buluyor musunuz?

Yazılımların gelişmesi bence yeterli, ancak benim bir kullanıcı 
olarak gördüğüm en büyük eksiklik dokümantasyon. Teknik detaylara 
meraklıysanız gerçekten ciddi bir doküman sıkıntısı yaşıyorsunuz. 
Örneğin, FreeBSD'de HyperThreading desteği ne durumda? HL DL360 
sunucudaki RAID kontrolcüsünü, Debian Linux içinden kontrol etmek 
mümkün mü? Interneti birbirine katın, sağlam bir bilgi 
bulamıyorsunuz. Bazen bir takım bilgiler buluyorsunuz ama 
bakıyorsunuz o bilgiler mesela FreeBSD 4.0 için derlenmiş, sizin 
elinizde FreeBSD 8.0 var. "Community Support" denen, kullanıcı 
topluluğunun sağladığı destek bazen büyük bir avantaj ama bu 

yaklaşım yalan yanlış bilgilerin de literatüre girmesine neden olabiliyor 
ya da arada devasa bilgi boşlukları oluşabiliyor. Linux/Unix camiasının 
en önemli bilgi kaynaklarından olan How-to dökümanlarının bazıları 
çok eski ve güncelliğini yitirmiş durumda. Bence hızla gelişen bu güçlü 
işletim sistemi ve yazılımların daha kapsamlı bir dokümantasyon ve 
yetkili ellerce hazırlanmış destek sitelerine gereksinimleri var.

8- Ben iyi bir donanımcıyım demek mümkün müdür sizce? 
Mümkün ise bunudiyebilmek için hangi vasıflara sahip olmak 
gerekir?

İyi bir donanımcıyım demek elbette ki büyük bir iddia. 
Öncelikle, sunucularla kişisel sistemlerin iki ayrı dünya olduğuna 
dikkat etmek gerekiyor. Bugün kendini donanım konusunda yetişmiş 
sayan çoğu kişi, işin sunucu boyutunu atlamakta. Diğer yandan, 
unutmamalı ki her yıl yenilenen bir teknoloji alanından söz ediyoruz. 
Bugün konulara hakim olabilirsiniz, ancak teknolojiyi izlemeyi bir yıl 
bırakın, güncel ürün ve konulara korkunç ölçüde uzak kalmış 
olduğunuzu farkedersiniz.

Dolayısıyla, sürekli okumak, yeni ürünleri sürekli takip etmek 
zorundasınız. En önemli noktalardan biri de açık fikirli, geniş görüşlü 
olmak. Geniş düşünmezseniz, şu meşhur "640 kB herkese yeter" sözü 
gibi bir gaf yapmanız işten değil. Düşünsel olarak yaşlanmamak 
lazım, yeni ürünlere "buna ne gerek var ki, eskisi de yeterince hızlıydı" 
diye bakmaya başladıysanız, yaşlandınız demektir.

LLeevveenntt  PPEEKKCCAANN
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9- Hobileriniz olduğunu biliyoruz. Özellikle havacılık 
alanına olan tutkunuz ve yaptığınız ölçekli maketlerden 
bahseder misiniz?

Havacılık biraz aileden gelen bir tutku. Havacılık merakı tam bir 
hastalık, bir kere tutuldunuz mu sürekli bir şekilde uçaklarla ilgilenmek 
istiyorsunuz. Yaşınız kaç olursa olsun, uçak sesi duyunca cama 
fırlamak durumundasınız mesela. Maket de bunun bir yansıması, 
gerçeğine sahip olamayacağınız uçakların minyatür örneklerini yapıyor,
yaparken de aslında hayalinizde o uçakla uçup gidiyorsunuz. Ben 
özellikle bir öyküsü olan uçakların maketlerini yapmayı seviyorum, 
mesela herhangi bir F-100 uçağı değil ama Cengiz Topel'in 1964'te 
şehit düştüğü F-100 uçağı ilgimi çekiyor. Tabii bu uçakların öykülerini 
araştırmak, seri numaralarına kadar arayıp bulmak da maket yapma

sürecinin bir parçası. Kimi zaman arkadaşlar "bunlar insan öldürmeye 
yarayan makineler" diyerek eleştiriyor beni, ancak ben daha çok 
çizgilerini ve öykülerini dikkate alıyorum sevdiğim uçakların.

10- Ne tür kitaplar okursunuz ve en sevdiğiniz edebiyatçı 
kimdir?

Ben ciddi şekilde tutkulu bir bilim kurgu okuruyum. Oldukça 
kapsamlı bir bilim kurgu kitaplığı oluşturmaya çalışıyorum, 
yurtdışından bavullar dolusu kitap getiriyorum her seferinde. 
Yazarlardan bahsederken, dil ve anlatım gücü olarak Ray Bradbury 
hayranı olduğum bir isim, benim gözümde yaşayan en güçlü kalem 
Bradbury. Hayal gücü olaraksa, Philip K. Dick'in muazzam bir yetenek 
olduğu düşüncesindeyim. Dick öyle bir fikir fabrikası ki bugün parlak 
zeka ürünü gibi gözüken Matrix'ler, Inception'lar, hatta Lost'lar emin 
olun tümü Dick'in 50 yıl önce değindiği kavramlardan filizlenen şeyler.

11- Evinde ve iş yerinde bilgisayar kullananlara Linux'u 
sorduğumuzda ya hiç duymamışlar ya da çok zor olduğunu 
duydukları için kullanmadıklarını söylüyorlar. Bir donanımcı 
olarak sizce bunun sebebi nedir? Linux'un yeterli derecede 
tanıtıldığına inanıyor musunuz? Linux tabanlı işletim 
sistemlerinin gelişmesini yeterli buluyor musunuz? Sizce son 
kullanıcı açısından yeterli düzeye geldi mi?

Zor olduğu konusuna katılıyorum. Bugün grafik arayüzler ne 
kadar gelişmiş olsalar da, zaman geliyor bir yerde mutlaka komut 
satırına inmek durumunda kalıyorsunuz. Bugün, bu tarihte, sıradan bir 

LLeevveenntt  PPEEKKCCAANN
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kullanıcının komut satırından bir şeyler yapmasını beklemek olacak iş değil. Şöyle söyleyeyim: İnsanlar otomobil kullanmak istiyorlar ancak 
motorun nasıl çalıştığını bilmek istemiyorlar, bilmeleri de gerekmiyor aslında. MacOS, size motorla, pistonla uğraşmadan araba kullandırıyor.
Windows da bunu sağlıyor ancak arada sırada kaputu açmak gerekiyor.

Linux ise sizden 4 silindirli motorun ateşleme sırasına kadar bilmenizi istiyor. Bunu bilmek sizin ya da benim için bir keyiftir, ayrıca bir 
uzmanlıktır, ancak torunlarıyla internet üzerinden sesli görüşmek isteyen 70 yaşındaki teyzeden bunları bilmesini isteyemezsiniz. Bilgisayarı 
herkese ulaştırmak için mutlaka basitleştirmek gerekiyor.

Linux'ın çok eskilere dayanan Unix temelleri bence basitleşmesinin önündeki büyük bir engel.
Bakın ben bu noktada Ubuntu'yu Linux dünyasındaki en güzel gelişme olarak görüyorum. Ubuntu, benim gördüğüm kadarıyla ev 

kullanıcısına yönelik şekillendiriyor ürününü. Bu çok önemli, zira sunucuya yönelirseniz genel kullanıcıdan uzaklaşıyorsunuz, ev kullanıcısına
yönelirseniz ürününüz sunucu pazarına yabancılaşıyor.Ubuntu, amatörlerin oluşturduğu bir çalışma izlenimi vermiyor, bir Windows ya da Mac 
OS gibi, bir "ürün" izlenimi bırakıyor. Eskiden Linux önerisi isteyenlere Debian, Red Hat, Mandrake vs. arasından öneri yapmakta  zorlanıyorduk. 
Artık doğrudan Ubuntu diyoruz. Canonical firması bence iyi şekillendiriyor Linux'u.

12- Başta ben olmak üzere Ubuntu Türkiye ekibi olarak bu sıcak ve içten sohbetiniz için size çok teşekkür ediyoruz. 
Başarılarınızın devamını dileriz.

Ben de çok teşekkür ederim, lütfen Ubuntu'yu duyurma ve yaygınlaştırma çabalarınızı yavaşlatmayın. Bu konuda DarkHardware'de yeni 
sürüm duyuruları, etkinlik haberleri ve benzeri konularda size yardıma hazırdır. Özgür yazılım konusunda etkinlik düzenleyen ya da bir şeyler 
üreten arkadaşlar mutlaka bize de haber versinler yaptıkları işleri, biz de okurlarımıza duyuralım.
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''Delete the importes files from the source'' yazan kutucuğu 
işaretlerseniz resimler bilgisayar aktarıldıktan sonra hafıza kartından 
silinir. Bir anlamda ''Kes / Yapıştır'' işlemi yapar. ''Al'' butonuna basınca 
belirlediğiniz yere klasörü oluşturur ve resimleri kopyalar.

TOOLS
Tools bölümü ekranda seçili olan resimlerinizi biçimlendirmek ve 
dönüştürmek için araçlar sunar.
Rotate Right : resmi sağa çevirir.
Rotate Left : resmi sola çevirir.
Set as Desktop a Background : seçili resmi masaüstü resmi yapar.
Convert Format : resimleri ''JPEG, PNG, TGA,TIFF'' formatları arasında 
dönüştürme yapar.
Resize Image : Resimlerin boyutlarını değiştirmeyi sağlar.
Change Date : Resime atanmış tarih ve saati değiştirir.

Benim gibi albümünde 13 bini aşkın resmi bulunan kullanıcılar 
için resimleri düzenlemek ve gruplandırmak oldukça önemlidir. Bu ay 
tanıtımını yapacağım Gthumb çok hafif ve çok hızlıdır. Bu yönüyle 
olduça iyi bir alternatif oluşturur. 

Dijital fotoğraf makineniz ile çektiğiniz görüntüleri usb bağlantı 
kablosu ile veya hafıza kartı ile aktarabilirsiniz. 

USB KABLO İLE BAĞLANMA

Gthumb'u çalıştırdıktan sonra Dosya => Import Form => 
Removable Device yolunu izleyerek fotoğraf makinemizdeki resimlere 
ulaşıyoruz. Karşımıza yeni bir pencere açılacak. Bu pencerede 
resimlerimizi ayrı bir yere; videolarımızı ayrı bir yere aktarmamızı 
sağlayan bir menü çıkar. Source kısmında bağlandığınız aygıtın hafıza 
kartını, Show kısmında ise hafıza kartınızın içindeki verileri ayrıştıran 
''Video, Resim, Audio, Teks Files'' seçenekleri vardır. Bu seçenekler 
bütün hafıza kartında bulunan verileri sizin seçiminize göre ayrıştırır ve 
önizleme ile gösterir. Kaydetme penceresinin altındaki Tags bölümü 
oldukça seçeneklidir. Bu bölümde işaretlenen kutucuklar ile 
resimlerinize küçük bilgiler ekleyebilirsiniz. Tercihler bölümünde 
resimleri nereye aktaracağınızı belirlersiniz. 11

GENEL ÖZELLİKLER

Gthumb ile Picasa gibi web 
albümlerinize ulaşabilirsiniz. Eger 
bu tür bir siteye üye olmuşsanız 
''Dosya => Import From yolunu 
izleyerek resimlerinizi web 
albümden alabilir;
Dosya => Export To yolunu 
izleyerek Picasa Web Albüme resim 
yüleyebilirsiniz. Ayrıca Export To 
seçeneği ile doğrudan CD'ye 
resimlerinizi aktarmanız 
mümkündür. 
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KIRMIZI GÖZ GİDERME

Hepimizin başına, flaş kullanarak 
çektiğimiz resimlerde kırmızı göz olayı 
mutlaka gelmiştir. Kırmızı gözü Gthumb ile 
düzeltmek oldukça kolaydır. Şimdi bunu 
yapmayı görelim.  Önizlemede açık olan 
resimlerimizden kırmızı göz çıkmış bir 
resmi çift tıklatalım. 
Karşımıza resim izleme bölümünün sağ 
köşesinde bir menü açılır. 

Bu menüden ''Red Eye Removal'' kısmını 
tıkladığımızda. fare imleci artı şeklini 
alacaktır. Resimdeki kırmızı gözün oluştuğu 
noktalara çift tıklama yolu ile resmin 
kırmızı göz etkisi silinecektir. ''Save'' 
düğmesini tıkladığımızda yaptığımız 
değişikik kaydedilmiş olur. 

Bu menüde ayrıca:
''Crop'' ile resimlerin istediğiniz yerlerini 
kırpabilirsiniz. 
''Negative'' ile resmin negatif görüntüsünü 
alabilirsiniz.
''Desaturate''  ile siyah beyaz resim elde 
edebilirsiniz.

öncesi

sonrası
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Bu yazıyı aslında bir program tanıtımından ziyade böyle bir 

programın varlığından haberdar eden bir bildiri gibi düşünebilirsiniz. 

Çünkü bahsedeceğimiz program, çok fazla detayları olan ve 

kullanabilmek için bir ön yazıya ihtiyaç duyulacak bir program değil. 

Nihai olarak program iki tuş ile kullanılıyor zaten.  

14
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Resimden görüldüğü gibi 

programımızın adı Transmageddon. Sonuç 

olarak kullanılacak tuşlar ise “Cancel” ve 

“Transcode” düğmeleri. Tabii bunları 

kullanmadan önce bazı seçimler 

yapmamız gerekeceği aşikar.

Transmageddon GStreamer temelli 

bir video transcoder programı. GStream 

hakkında ayrıntılı bilgiye 

"http://en.wikipedia.org/wiki/GStreame

r"  adresinden erişebilirsiniz.

Program Ubuntu depolarında mevcut (Lucid, Maverick, Natty), 

yani uçbirimden apt-get yolu ile ya da Synaptic aracılığı ile 

kurabilirsiniz.

Programın en beğenileceğini tahmin ettiğim özelliği, medya 

dosyalarının mobil aygıtlara da uygun şekilde çıktı olarak verebilmesi. 

“Choose Input File:” kısmından değişiklik yapacağınız medya 

dosyasınızı seçiyorsunuz.  Siz işlem yapılacak dosyayı seçtiğinizde 

dosyanın bilgileri hemen “Choose Input File” seçeneğinin altında 

belirecektir.

"Preset" kısmı ise mobil cihazlara uygunluk için bulunuyor. 

Desteklenenleri buradan görebilirsiniz.

Eğer mobil cihazınız için bir dosya 

oluşturmuyorsanız burada “No Presets” 

seçerek devam edebilirsiniz.

İstediğiniz dosya formatını “Output 

Format” kısmında belirtiyorsunuz. Seçtiğiniz 

formata göre; uygun kodekler  (Choose 

Audio Codec/Choose Video Codec) aktif, 

diğer kodekler ise  pasif hale geliyor.

http://packages.ubuntu.com/natty/transmageddon 



Bu adresten de bakabileceğiniz gibi Transmageddon büyük bir 

format desteği sunuyor:

* Containers:

- Ogg

- Matroska

- AVI

- MPEG TS

- flv

- QuickTime

- MPEG4

- 3GPP

- MXT

* Audio encoders:

- Vorbis

- FLAC

- MP3

- AAC

- AC3

- Speex

- Celt

* Video encoders:

- Theora 15

“No rotation (default)” 

yazan bölümden ise; videolar 

döndürülebiliyor (görüntü olarak 

döndürme, aşağıda örneği mevcut)...

Bir kaynak dosya seçiyorum 

(Sansar, Selo, Önder – Bu yollar). 

Diğer tercihlerim;

Presets: No presets

Output Formak: AVI

Audio Codec:   mp3

Video Codec: MPEG4/DivX5

Rotation: Rotate 180 degrees

- Dirac

- H264

- MPEG2

- MPEG4/DivX5

- xvid

- DNxHD

Sansar ve Kadıköy Acil'den diğer arkadaşları istediğim kodekler 

ile ters olarak elde etmiş bulunuyorum.

Programın sayfası:

http://www.linuxrising.org/transmageddon/index.html
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1- Resimlere Boyut Verme ve Derinlik Kazandırma

Fotowall'ı çalıştırdıktan sonra ilk resminizi ekliyoruz. Tek seferde birçok 
resmi aynı anda eklemeniz de mümkündür. Eklediğiniz resmin 
kenarlarına fare ile geldiğinizde dört köşesinde de kutucuklar oluşur. 
Oluşan kutucukları tıklama ile tuttuktan sonra istediğiniz yöne 
çevirebilir boyutunu değiştirebilirsiniz. Üst menüde oluşan kırmızı 
noktayı kullanarak resme hangi yöne isteniyorsa o yöne doğru derinlik 
kazandırılabilir. 
Resim sağ tıklanıldığında çıkan menüden resim çerçevelerini önizlemeli 
olarak değiştirebilirsiniz. 

2- Resimlerle Afiş ve Duvar Kağıdı Oluşturma

Şimdi ilk eklediğiniz resmi sağ tıklayın ve açılan menüden ''To 
Background'' düğmesine tıklayın. Eklediğiniz bu ilk resim bütün 
pencereyi kaplayacaktır. 
Eklemeyi düşündüğünüz diğer resimleri de tek tek ekle-
yin. Köşelerinden tutarak büyütme ve küçültme yapın.  
İşaretlediğiniz resmi kırmızı noktayı tutarak içe doğru 

Bu ay işleyeceğimiz konulardan biri de, çok yetenekli bir resim 
düzenleme programı olan ''Fotowall'' olacak. ''Fotowall'' ismini duyunca 
''acaba farklı bir fotoğraf albümü düzenleme programı mı?'' diye 
düşünebilirsiniz. Fotowall'ın fotoğraf albümü düzenlemekle yakından 
uzaktan ilgisi yoktur. Çok daha farklı işler yapmaktadır.
Bu program ile yapabileceklerinizin her birini ayrı bir başlık altında 
inceleyeceğiz. 
1- Resimlere boyut verme derinlik kazandırma.
2- Resimlerle afiş ve duvar kağıdı oluşturma.
3- CD ve DVD kapak resmi oluşturma.
Programı çalıştırınca karşınıza gelecek menülere kısaca bir göz atalım.

1- Bilgisayarınızdan resim eklemenizi sağlar.
2- Resimlerin üzerine yazı eklemenizi sağlar.
3- Web kamera ile resim almanızı sağlar.
4- Web sayfalarında Google kullanarak resim taramınızı sağlar, 
seçtiğiniz resimleri içine alır.
5- Export hazırlanan resmi veya duvar kağıdını aktarmayı, Save ise 
projenizi saklamanızı sağlar.

Programda kullacağımız resmi seçtikten sonra üst menüde yeni bir 
menü oluşur. Bu oluşan menüdeki kırmızı noktayı fare yardımı ile 
sağa, sola, yukarı ve aşağıya oynatarak resimlere derinlik vermenizi 
sağlayan bölüm açılır. Ayrıca bu menüden Gimp uygulamasına geçiş 
yapmanızı sağlayan bir düğme vardır.
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Picture seçeneğinden ise resimlere 
değişik efektler uygulayabilir, ayrıca 
resimlerin istenilen bölümlerini 
kırpabilirsiniz. 
Fotowall'ın aşağı yukarı neler 
yapabileceğini öğrendikten sonra 
artık afiş veya duvar kağıdı 
oluşturmaya geçebilirsiniz. 



Şimdi ise tek bir resme derinlik verin ve 
kaydedin. Bunun için resmi programa 
ekleyin.
Kenarlardan tutun ve biraz büyültün. 
Üstteki kırmızı nokta ile oynayarak gerekli 
açıyı verip derinlik sağlayın. Resmin 
dışındaki bir boşluğu tıklayarak üst 
menünün değişmesini sağlayın. Buradaki 
menüde, resimdeki gibi seçenekler 
çıkacaktır.

''Background'' yazan sekmeyi açın ve buradaki; 
''None, Black, White, Gradient'' seçeneklerindeki 
etkiyi tek tek deneyip size uygun olanı seçin. Burada yapacağınız 
değişiklik Fotowall'a eklediğiniz resmin arka planının nasıl olacağını 
belirler. 
None seçeneği PNG resmi oluşturmak için idealdir.

eğim verin. Hazırladığınız bu resimlerin üzerine bir de yazı ekleyin. 
''Add Teks'' düğmesine basın ve resmin üstüne hazırlayacağınız metnin 
kutucuğunun çıkmasını sağlayın. Çıkan kutucuğu sağ tıklatın ve girmek 
istediğiniz metni buraya yazın. Bu kısımda istediğiniz yazı fontunu da 
seçebilirsiniz. ''Ok'' diyerek resmin üzerine yerleşmiş metninizi 
görebilirsiniz. Oluşturduğunuz bu metin aynı resim gibi davranacaktır 
ve köşelerinde büyültme, küçültme yapabileceğiniz kutucuk oluşacaktır. 
Yazının boyutunu bu kutucukları fare yardımıyla tutarak büyültün. 
Oluşturduğunuz bu afişi veya duvarkağıdını alttaki gibi bir görünüme 
sokmuş olduk.

Artık ''Export'' tuşuna basarak oluşturduğunuz resmi kaydetme işlemine 
başlayabilirsiniz. Çıkan kutucuk size ; ''nasıl bir resim oluşturduğunuzu'' 
soracaktır. Seçeneklerden ''İmage'' tıklayarak kayıt işlemine 
başlayabilirsiniz. İsterseniz bu bölümde doğrudan yazıcıdan çıktı 
almanız da mümkündür. 18

Black ile Siyah bir arka 
fon, White ile Beyaz bir 
arka fon,  Gradient ile 
Grinin tonlamalarından 
oluşan bir arka fon 
oluşturabilirsiniz.
Export düğmesine basarak 
derinlik verdiğiniz bu resmi 
kaydedebilirsiniz.
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resimlerine http://abbasdehmen.wordpress.com/linux2/ adresinden 
ulaşabilirsiniz. 

3- CD ve DVD Kapak Resmi Oluşturma

Fotowall'da, diğer resim düzenleme programlarında olmayan eşsiz bir 
özellik daha vardır. Printable CD ve DVD lerin üzerine kapak resmi 
oturtur ve bu tür bir yazıcı ile kapak basmanızı sağlar. Ben bu konuda 
oldukça şanslıyım çünkü, yıllar önce aldığım yazıcımın Printable 
özelliği var ve bu program sayesinde resimleri CD ve DVD üzerine 
rahatça basabilirim. Eğer sizinde böyle bir yazıcınız varsa Fotowall çok 
işinize yarayacaktır. Şimdi bunu nasıl yapacağınızı görelim. 

Öncelikle Gimp ile CD üzerine rahatça basılacak bir resim 
hazırlarsanız, bu çok daha şık olacaktır. Böyle bir resim hazırlamadan 
da aynı işlemi yapabilirsiniz. Yukarıda anlattığım dışında herhangi bir 
şey yapmanıza gerek yok.

Resmi programa ekleyin. ''Screen'' düğmesine tıklayarak alt menülerin 
açılmasını sağlayın.

sına otomatik olarak yerleşecektir. 

Bundan sonra yapmanız gereken ana ekranda aktif hale gelen ''Print'' 
seçeneği ile baskı yapılacak menünün açılmasını sağlamak ve 
yazıcınızın uygun bölümünü işaretleyerek CD üzerine baskı yapmayı 
sağlamak. 
Bu tür bir yazıcı ile Printable özelliği olan CD'lerin üzerine baskı 
yapmak isterseniz, benim önceden Ubuntu ve diğer dağıtımlar için 
Web üzerinde arayarak bulduğum veya kendi hazırladığım kapak 19

Buradan ''CD Cover'' seçeneğini tıkladığınız zaman 
ekranda CD şeklinde bölüm açılacaktır. Eklediğiniz 
resmi çift tıkladığınız zaman resim bu şeklin orta-
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Gedit Eklentileri

Gnome üzerindeki ön tanımlı metin 

düzenleyici Gedit'tir ve Türkçe olarak Metin 

Düzenleyici adıyla sistemde yerini alır. Bu 

yazıdaki amaç Gedit'in nasıl kullanılacağından 

ziyade eklentilerini tanıtmaktır. 

Gedit, halihazırda birtakım eklentilerle 

beraber kurulu gelir. Gedit'i sık kullanmamızla 

beraber bu eklentilerden haberdar olmama 

ihtimalimiz olduğundan dolayı öncelikle ön 

tanımlı olarak Gedit'le beraber gelen 

eklentilerden bahsetmeye çalışalım. İlerleyen 

sayılarımızda vakit imkânı doğrultusunda diğer 

eklenti kurulum/kullanım yollarından da 

bahsetmeye çalışabiliriz.

İlk resmimize bakacak olursak ön tanımlı 

olarak gelen eklentilerin birçoğunu görmüş 

oluruz. 

21

SSeerrkkaann  ÇÇAALLIIŞŞ

Görülen bölüme Düzen-Tercihler 

penceresindeki Eklentiler sekmesinden 

erişebiliriz. Bu noktada eklentilerin bazıları 

çalışır durumda olup diğerlerinin kapalı 

olduğunu görürüz. İstediğimiz eklentiyi açıp 

hemen kullanmaya başlayabiliriz. Eğer 

eklentinin üzerine gelirsek pencerenin alt 

bölümünde iki bölüm olduğu görülebilir: Eklenti 

Hakkında ve Eklentiyi Yapılandır. Birisi eklenti 

hakkında bilgi verirken diğeri, eğer varsa 

eklenti için yapılandırma bölümünü açacaktır. 

Şimdi kurulu olarak gelen eklentilere göz 

atmaya çalışalım.

- Belge İstatistikleri

Adından da belli olabileceği gibi bu eklenti ile 

üzerinde çalıştığımız belge hakkındaki bazı 

istatistiklere ulaşabiliriz. İstatistikleri görmek için 

Araçlar-Belge İstatistikleri yolunu takip etmek 

yeterli olacaktır. 
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Eklentinin yapılandırma desteği yoktur.

- Büyük/Küçük Harf Değiştir

Metin içinde büyük/küçük harf değişimi 

yapabilen bu eklenti ön tanımlı olarak kapalıdır. 

Açtığımızda kendisine Düzen altından erişebiliriz. 

Kullanmak için istediğimiz metni seçerek bu yolu 

kullanıp, ardından değişimi nasıl yapacağımızı 

belirtmeliyiz. 

Eklentinin yapılandırma desteği yoktur.

- Dosya Tarayıcısı Paneli 

Normal şartlar altında Gedit bir yan 

panel içerir. Bu yan panele Görünüm-Yan Panel 

yoluyla veya F9 klavye kısayoluyla erişebiliriz. 

Burada üzerinde çalıştığımız dosya veya 

dosyaları görebilir, üzerinde kaydetme, 

yazdırma, kapatma gibi bazı işlemleri 

yapabiliriz. İşte bu yan panelde öne tanımlı 

olarak sadece bir dosya sekmesi mevcuttur. Yeni 

bir dosya açmak istediğimizde Gedit'e ait araç 

çubuğundaki Aç bölümünü kullanmamız 

gerekir. Her ne kadar bu çok zor bir işlem 

olmasa bile adı geçen eklentiyi açtığımızda 

dosya sekmesinin yanına ikinci resimde 

işaretlenen bir dizin sekmesi eklenecektir. 

Burayı kullanarak ağaç görünümünde 

dizinleri gezerek, dosyalarımızı açabiliriz. 

Görüntü bu haliyle Dosya Yöneticisi'nin 

(Nautilus) yan panelini andırmaktadır. 

Kullanışlı olabilecek bir konu da uzak 

bağlantı yaptığımız yerleri Yer İmleri'ne 

eklememiz durumunda bu dosya 

yöneticisinden dilediğimiz dosyalara 

erişerek üzerinde canlı düzenleme 

yapabiliyor olmamızdır.

Fark edebileceğimiz üzere dizin 

sekmesine geldiğimizde hemen üstte 

Dosya Adını Eşleştir bölümü görülecektir. 

Bir dizin içine girdiğimizde bu bölümü 

kullanarak çoklu dosyalar arasından 

Fark edebileceğimiz üzere dizin 

sekmesine geldiğimizde hemen üstte Dosya 

Adını Eşleştir bölümü görülecektir. Bir dizin 

içine girdiğimizde bu bölümü kullanarak çoklu 

dosyalar arasından hedefimiz olan dosyayı 

kolayca bulabiliriz. Sayısı az olan dosyalarla 

uğraşıyorken çok fazla yararı olmazmış gibi 

görünse de, dosya sayısının oldukça fazla 

olduğu durumlarda bize hız kazandırabilir. Bu 

özelliğin ufak bir eksiği eşleştirmeleri birkaç 

harf ile yapamaması ve bizden joker kullanımı 
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elimizde örnek.txt isminde bir dosya mevcutsa biz 

"örne" yazdığımızda dosyayı bulamayıp, tam 

olarak bulmak için "örnek.txt" gibi bir kullanım 

beklemektedir. Bu eksikliği aşmak için "örne*" 

gibi bir arama yapabiliriz. 

Eklentinin yapılandırma desteği yoktur.

- Etiket Listesi

Eklentiyi açtığımızda yan panelde yerini 

alacaktır. Bir önceki maddede gösterilen dosya 

yöneticisinin hemen yanından kendisine 

erişebiliriz. Eklentinin amacı bazı diller için 

sıklıkla kullanılan etiketlere rahat ulaşımdır. Fakat 

desteklenen diller ne yazık ki çok kısıtlıdır. Bunlar: 

HTML, Latex, XHTML, XSLT ve XUL dilleridir. 

Kullanımı oldukça kolay olan eklentide, 

hedeflenen etiket bulunarak doğrudan metin 

içine eklenebilir. Etiketler için bir de ön izleme 

mevcuttur.

- Harici Araçlar

Gedit'le beraber gelen eklentiler 

arasında muhtemelen en ilginç ve zaman 

zaman kullanışlı olanı da budur. Bu 

eklentiyi açtığımızda Araçlar menüsü altına 

iki adet bölüm eklenecektir. Harici Araçlar 

ve Harici Araçları Yönet. Eklentinin amacı 

Gedit üzerinden bazı işlemleri yaptırmaktır. 

Araçlardan bahsettikçe bu işlevlerin neler ve 

ne kadar esnek olduğu kafamızda 

şekillenecektir. Harici Araçlar altından bu 

araçlara ulaşıp, Harici Araçları Yönet 

menüsü ile kendilerini yönetebiliriz.

Eklenti ön tanımlı olarak dört adet 

araçla gelmektedir. Bunlar: Derle, Burada 

Uçbirim Aç, Sondaki Boşlukları Sil ve Komut 

Çalıştır araçlarıdır. Sırayla bakalım bu 

araçlara.

* Derle

Bu araç genelde kod yazan kullanıcılar için 

yararlı olacaktır. Örneğin elimizde yazdığınız 

bir parça kodumuz ve bu koda ait Makefile 

dosyamız (veya muadili) var. İşte, dosyanın 

bulunduğu dizinde koda ait bir makefile varsa 

doğrudan bu araçla derleme işlemi 

yaptırabiliriz. Harici Araçlar eklentisi 

yapılandırma desteğine sahiptir ve barındırdığı 

araçların ne şekilde davranacaklarını bu 

yapılandırma bölümünden yapabiliriz. 

Örneğin, Derle aracı için varsayılan çıktı 

bölümü Gedit'e ait alt paneldir. Evet, Gedit bir 

de alt panele sahiptir. Kendisine Görünüm-Alt 

Panel menüsü veya Ctrl+F9 klavye kısayolu ile 

erişebiliriz. Derleme işleminin sonucu işte bu alt 

panelde görülecektir. Eğer istersek bu ayarı 

değiştirerek farklı şekillerde de çıktı alabiliriz. 

Mesela, belgenin kendisine ekletme veya yeni 

bir belgede gösterme gibi seçeneklerimiz 

(elbette başkaları da) mevcut.
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Resimde görüldüğü üzere düzgün bir 

makefile içeren kod dosyamız için gereken 

işlem yapılıyor ve alt panelde de çıktısı 

gösteriliyor.

* Burada Uçbirim Aç

Aracın adında da anlaşılabileceği gibi 

uygulandığında dosyanın bulunduğu dizinde 

bir uçbirim açılır.

* Sondaki Boşlukları Sil

Araç, metne ait satır sonlarındaki 

boşlukları temizler. 

* Komut Çalıştır

Bu aracı kullanarak belirli başlı 

sistemsel komutları yürütüp çıktılarını 

belgemize aktarabiliriz. Örneğin /etc/fstab 

dosyasının içeriğini metnimize eklemek 

istiyoruz. Aracımızı çalıştırıp aşağıdaki 

komutu vermemiz yeterli olacaktır.

cat /etc/fstab

Harici Araçlar eklentisi ön tanımlı olarak bu 

dört aracı beraberinde getirmektedir. Fakat 

biraz hayal gücü ve araştırmayla kendi 

araçlarımızı oluşturmamız işten bile değil. 

Harici Araçları Yönet bölümünü açacak 

olursak burada mevcut araçları 

yönetebileceğimiz, ayarlarıyla 

oynayabileceğimiz gibi yeni araçlar 

eklememiz de mümkün. Bu konuya iki küçük 

örnek verelim.

Öncelikle Derle aracının biraz daha basitini 

yapan bir araççık yazalım. Yeni bir araç 

yapan bir araççık yazalım. Yeni bir araç 

oluşturup ardından şunu ekleyelim:

gcc $GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_NAME

./a.out

Çıktı olarak alt paneli seçelim. Bu araçla, 

anlayabileceğimiz üzere yazdığımız bir C 

kodunu derleyip ardından çalıştırabiliriz. Çıktı 

alt panele aktarılacaktır ve kodun başarılı 

olması durumunda çıktımız ekrana 

basılacaktır. Eğer kodumuzda sorun varsa 

hata çıktısı panelde görülecektir.

Gördüğümüz üzere bir şeyler ekleyebilmek 

gayet kolay. Örneğin dosyamızın sonuna 

dosyanın tam yolunu ve yanına da tarihi 

işlemek istiyoruz. Bu durumda yazacağımız 

araççık şu şekilde olacaktır:
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echo 

$GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_PATH 

$(date)

Aracığımız dosyamızın sonuna tam yolu ve 

tarihi ekleyecektir.

- Hızlı Aç

Eklenti açıldığında Dosya menüsü altına 

yerleşir. Kullanımı gayet basittir. Diskiniz 

üzerinde ismini hatırladığımız bir dosyayı 

yazmaya başlamamız yeterlidir. 

Eklentinin yapılandırma desteği yoktur. 

- Kip Satırları

Bu eklenti sayesinde eğer hakimsek 

Vim,Emacs veya Kate'te olduğu gibi kip 

satırlarını (modelines) kullanabilir, 

belgelerimizi ayrı ayrı şekillendirebiliriz.

Eklentinin yapılandırma desteği yoktur.

- Parçalar

Bir başka çok kullanışlı eklentimiz de 

Parçalar'dır. Bu eklenti sayesinde sıklıkla 

kullanılan parçaları çok hızlı bir şekilde 

metnimize eklememiz mümkün. Eklenti 

açıldığında Araçlar altında kendisine "Ufak 

Parçaları Düzenle" ismiyle yer alacaktır. Bu 

menüyü açtığımızda hazırda bulunan bir 

parçalar listesi görürüz. Bu konuya daha 

sonra dönmek kaydıyla biz kendi 

parçalarımızı nasıl ekleyeceğimizden 

bahsedelim. 

Metnimiz içinde sık sık kullandığımız 

veya metinlerimizi yazarken genelde 

kullandığımız parçalarımız varsa bunları 

ekleyerek dilersek Tab tetikleyicisiyle dilersek 

bir klavye kısayoluyla doğrudan metnimize 

ekleyebiliriz. Bu "parçalar" tek bir kelimeden 

oluşabileceği gibi bütün bir paragraftan, hatta 

sayfadan da oluşabilir. Örneğin, metnimiz 

içinde sürekli LaTeX yazmamız gerekmekte. Bu 

durumda yeni bir parça ekleyerek, eklenmesi 

için LaTeX yazıp, Tab tetikleyicisi olarak latex 

belirleyip, uygun bir de klavye kısayolu 

atayabiliriz. Bu aşamadan sonra metnimizde 

latex yazıp Tab tuşuna bastığımız anda Gedit 

bunu bizim için LaTeX olarak düzeltecektir. 

Aynı işlemi atadığımız klavye kısayolu ile de 

yapabiliriz elbette.

Şimdi, ilk paragrafta bahsettiğimiz 

bölümlere dönelim. Eklenti halihazırda birçok 

dil için menüler içermekte fakat hepsinde 
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parçalar mevcut değil. C, C++, CSS, 

Docbook, HTML, JAVA, LaTeX, Perl, Python, 

Ruby, sh, XML gibi genel diller için parçalar 

bulunmakta. Bu dillere ait parçaları 

kullanabilmek içinse belgenin vurgu kipinin bu 

dile ayarlanması gerekmekte. Bunu da 

Görünüm-Vurgu Kipi yoluyla yapabiliriz. Zaten 

fark edeceğimiz üzere eklentinin içerdiği 

bölümler, Gedit'e ait bu vurgu kipleridir 

aslında. Örneğin, C için .c uzantısıyla veya 

Python için .py uzantısıyla bir belge yazmaya 

başladığınızda "for" parçası bu dile göre 

ekleyecektir kendisini. İki resimde aradaki 

farkı görebiliriz.

Resimlerden de görebileceğimiz üzere 

birisi C için diğeriyse Python için for döngüsü 

eklenmiş durumda ve kenarlıkla işaretlenmiş 

kısımlar arasında TAB ile gezinip istediğimiz 

değişiklikleri yapabilmekteyiz. Kısacası 

sayaçlarımızı ve sayaçlarımıza ait bazı özel 

durumları değiştirebiliriz. Elbette sadece for 

döngüsü gibi basit işlemler değil "GObject 

interface" gibi daha karışık parçaları da 

rahatlıkla ekleyebiliriz. Bunun da ötesinde 

eğer parçalara biraz bakacak olursak, 

yapısını anlayıp kendimize ait parçalar da 

yazabiliriz.

Fakat ikinci paragrafta bahsettiğimiz 

gibi programlama dilleriyle sınırlı değil 

parçalarımız. Genel sekmesi altında 

dilediğimiz şekilde parçalar ekleyebiliriz. Bu 

tam bir sayfa olabileceği gibi kısa bir "Kendine 

iyi bak, görüşmek üzere." son cümlesi de 

olabilir. Anlatılan şekilde bu parçaları 

ekleyebiliriz. Ayrıca ufak bir ipucu olarak 

kendi eklediğimiz parçaları üçüncü bir şekilde 

eklemek için metin içindeyken Ctrl+Boşluk 

tuşuna da basabiliriz. Böylece ufak bir 

pencere içinde sadece bizim eklediğimiz 

parçalar görünecektir.

- Python Konsolu

Python ile programlama yapabileceklerin 

yararlanabileceği bir eklenti yine Gedit'le 

beraber kurulu gelmektedir. Eklenti 

açıldığında alt panele Kabuk bölümünün 

yanına yerleşecek ve Python'a ait etkileşimli 
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kabuğu yürütecektir.

Python Konsolu ve Harici Araçlar 

eklentilerini kullanarak Gedit'i küçük bir 

Python IDE'si gibi kullanabiliriz. Python 

Konsolu eklentisi ile etkileşimli kabukta 

denemeler yapıp, bunu mevcut açık olan 

Python dosyasına aktarıp, Harici Araçlar 

eklentisine ekleyeceğimiz ufak bir Python 

yürütme aracı ile yazdığımız kodun sonucunu 

yine alt paneldeki Kabuk Çıktısı'nda 

görebiliriz.

Not: Kurulu gelmeyen birçok Gedit 

eklentisini edinip kurarak Python ve Python 

gibi dilleri çok daha verimli kullanmak 

mümkündür. Bu yazının darlığı nedeniyle 

bahsi edilemeyecek eklentileri nereden 

bulacağımızı ve nasıl kuracağımızı yazımızın 

sonunda aktarmaya çalışacağız. Hazır 

eklentiler sayesinde burada parça parça 

yaptığımız birçok işlemi doğrudan yapma 

imkânımız mevcut.

- Sırala

Adından da anlaşılabileceği üzere bu eklenti 

metnimizdeki içeriği sıralama işini 

görmektedir. Eklentinin seçeneklerine ve 

kendisine Düzen-Sırala menüsünden 

erişebiliriz.

- Tarih/Zaman Ekle

Yine adından işlevini anlayabileceğimiz bir 

eklentiye geldi sıra. Eklentiyi açtığımızda 

kendisi Düzen menüsü altına yerleşecektir ve 

kullanmak istememiz durumunda bize 

eklemek istediğimiz tarih biçimini soracaktır. 

Bunu sabitlemek için eklentinin yapılandırma 

bölümünü kullanabiliriz.

- Yazım Denetleyicisi

Yazım denetimi yapmaktan mesul olan bu 

eklenti ne yazık ki güncel Ubuntu 

sürümlerinde bizim işimize yaramamaktadır. 

Bir iki sürüm önce Zemberek isimli Türkçe 

imlâ denetimi yapan uygulama ile Gedit 

üzerinden denetim yapılabilmekteydi. Güncel 

sürümlerde de bu denetimi tekrar görebilmek 

en büyük temennimiz.

Böylece Gedit'le beraber kurulu gelen 

eklentilerimizi tamamlamış oluyoruz.
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EKRAN KARTININ PERFORMANSINI NELER ETKİLER? 

Yazıma başlamadan önce yeni yılın hepimize sağlık, huzur ve 
mutluluk  getirmesini diliyorum . Yıllar geçiyor, dünya değişiyor. 
Teknoloji de takdir edersiniz ki yerinde durmuyor. Gelişen teknolojiye 
yetişebilmek de büyük çaba sarf etmeyi gerektiriyor. Çağımız 
gençlerinin büyük tutkusu olan oyunlar da bu gelişmenin bir parçası 
olmuş durumdalar. Gelişen oyun grafikleri de kendilerine uygun grafik 
kartı ihtiyacının ortaya çıkmasına sebep oluyorlar. Bu da ekran kartı 
alırken kullanıcıların çok titiz davaranmaları gerektiği gerçeğini ortaya 
çıkartıyor.  

Ekran kartı : Bilgisayarlarımızın ekranının (monitörünün) 
çalışabilmesi için ihtiyaç duyulan donanım birimidir. Grafik kartı da 
denilen ekran kartları, bilgisayarımızın monitöründeki her türlü resim, 
animasyon ve yazının oluşabilmesi için işlemci ile monitör arasındaki 
iletişimi kurmakla görevlidir. 

Ekran kartları birazdan bahsedeceğim bileşenlerinin 
performans seviyesine göre performans gösterirlerken, bilgisayarın 
işlemcisine de yarar sağlarlar. Bunun temel nedeni kendilerine ait bir 
işlemcilerinin bulunmasıdır. 

Günümüz ekran kartları PCI ya da AGP veri yollarından iletişim 
sağlamaktadırlar. İşlemciden aldıkları bilgiyi ekrana ileterek temel 
işlevlerini yerine getirirler. Bu işi hızlı yapması, işlemcinin biraz olsun 
rahatlamasının yanında grafik kartının yükünün artmasına yol 
açmaktadır. Ekran kartının performansı ,aslında sahip olduğu 
bileşenlerin gücüne bağlıdır. Ekran kartının gücü ve performansı da 
ekrana yansıtılan görüntünün kalitesini belirler. 29

Kullanıcıların, ekran kartı alırken sıkıntı çekmesinin nedenlerinin 
başında fiyatlar gelmektedir. Fiyat engelini geçip de bütçesine uygun 
kartlar içinden seçim yapmak işi sırasına gelindiğinde ise karşımıza 
kocaman bir engel daha çıkacaktır: 

BİRİMLER
Bir ekran kartını meydana getiren ve performansında etkili olan 

birimelerini şu şekilde sıralayabiliriz:
Bellek miktarı Bellek hızı 
Grafik işlemcisi Veri yolu ( Bellek arabirimi) 

Bellek Miktarı : Grafik kartı alınırken, "Ekran kartım ne kadar 
yüksek belleğe sahip olursa, o kadar yüksek performans elde 
edebilirim." düşüncesi  bilinçsizce yerleşmiştir insanlarımızın beynine. 
Bir bilgisayar alırken nasıl ilk başta işlemcisinin kalitesinin yüksekliğine 
bakıyor isek, grafik kartı alırken de önemin büyük kısmını grafik 
işlemcisi üzerine vermeliyiz. Tamam, bellek miktarı da önemlidir; fakat 
bellek miktarının giderek artması, esasında bellek miktarının 
performansa sağladığı yararın azalmasına sebep olmaktadır. Bunun 
temel nedeni ise  belleğin artması ile birlikte grafik işlemcisinin üzerine 
düşen görevin artmasıdır.

NOT: Yüksek kapasitedeki bir bellek; ancak yüksek perfonmaslı 
bir grafik işlemci ile kullanıldığında ekran kartının performansına katkı 
sağlayabilmektedir. 

Bellek Hızı: Hız kelimesinden de anlaşıldığı gibi, performansa 
büyük katkı sağlamaktadır. Nasıl Ram'lerin çalışma hızı ne kadar 
yüksek olunca bilgisayar o kadar iyi çalışıyorsa; grafik 
kartlarının çalışma hızını da bellek hızı belirler. Bellek 
hızının performansı etkilediği anlaşıldığı zamanlarda 



DDR, GDDR3 gibi bellekler üretilmişti. Hatta, son olarak DDR4 
belleklerin de üretilmesi ile garfik kartlarının hızında büyük bir artış 
yakalanmıştır. Grafik kartlarının bellekleri 333 mhz ile 1200 mhz 
arasında değişiklik göstermektedir. Tabii ki bu rakamlar sadece 
bugünün teknolojisinin ürünüdürler.  

Bellek Hızı'nın yanında, Gecikme Süresi de ekran kartının 
dolayısı yla bilgisayarın performansında etkilidir. Gecikme süresi, 
grafik işlemcisinin bir veriyi bellekten almak istemesi ile başlayıp, 
işlemcinin o veriyi bellekten alması ile sonlanan süreçte geçen zamana 
verilen isimdir. Tahmin de edebileceğiniz gibi gecikme süresi 
performansı olumsuz yönde etkilemektedir. Yani, gecikme süresinin 
artması performansta düşüşe sebep olacaktır.

Grafik İşlemcisi

Perfomansa etkisi olan en büyük parça grafik işlemcisidir. 
Çünkü isminden de anlaşıldığı üzere grafik işlemci, ekran kartının 
beynidir. Aynı zamanda ekran kartlarına ismini veren bileşen de grafik 
işlemcisidir. Günümüzde yaygın olarak Nvidia ve ATI ekran kartlarının 
kullanıldığı su götürmez bir gerçektir. Bu iki üretici firmanın da her 
kullanıcıya hitap eden çeşitte ürünlerinin bulunması yaygın olarak 
kullanılmalarının temel nedenidir. 

O zaman, bu üreticilerin ürünlerini de listelemeden geçmeyelim.
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Veri Yolu: Bilgisayarımızın iç yapısından da  hatırlayacağınız 
üzere, birimler birbiri ile iletişim kurabilmek için bir bağlantı birimine 
ihtiyaç duyarlar. Grafik kartlarında bu görevi veri yolları üstlenmiş 
durumdadır. Veri yollarının hızı bit cinsinden ifade edilmektedir. 

 Bit demişken, açıklamadan geçmeyelim. Bit, bir bilgisayarın 
açılmasından tutun da bir mail atmak işlemine kadar aklınıza 
gelebilecek yaptığı her işlemde görev alan en küçük ünitedir (birimdir). 
Kısaca bilgisayarların temel birimidirler.

Konumuza geri dönmek gerekirse, veri yollarının hızlarının 
artması performansı olumlu yönde etkileyecektir. İlk başta 64 bitlik veri 
aktarım hızı ile gördüğümüz veri yolu hızı, günümüzde 128 hatta 256 
bit'e kadar yükselmiştir.

Buraya kadar ekran kartlarımızın performansını, dolayısıyla 
bilgisayarımızın performansını etkileyen birimlerini inceledik. Şimdi 
kısaca ekran kartı alırken dikkat etmemiz gereken noktalara değinelim:
İlk olarak söylemeliyim ki;  ekran kartını oluşturan birimlerin önem 
sırasına dikkat etmeliyiz. Performansı etkileyen en önemli birim 
bahsettiğimiz üzere Grafik İşlemcisi'dir. Bir sonraki birim Veri Yolu'dur. 
Üçüncüsü Bellek Hızı ve son sırada önemli birim Bellek Miktarı'dır. 

NOT: Ne kadar birimleri önem sırasına yerleştirsek de hepsinin 
önceden de belirttiğim gibi performans üzerinde farklı etkileri 
bulunmaktadır. 

Grafik işlemcisinin koruması görevini üstlenen soğutucunun da 
iyi çalışması ve grafik işlemciyi yeterince soğutabilmesi 
önemlidir. 

Nvidia
Geforce 5 serisi; 5200, 5500, 
5600, 5700, 5900
Geforce 6 serisi; 6100, 6200, 
6600, 6800
Geforce 7 serisi; 7100, 7300, 
7500, 7600, 7800, 7900
Geforce 8 serisi; 8800 (dx10)

ATI
X1950, X1900, X1800, X1650, 
X1600, X1550, X1300, X1050, 
X850, X800, X700, X600, X550, 
X300, 
9800, 9700, 9550, 9500, 9250, 
9200, 9000, 8500, 
7500, 7200, 7000 
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Ekran kartı seçilirken şu da önemlidir ki; her anakart belirli ekran kartı genişleme yuvalarına sahiptirler.  Bir örnekle açıklarsak, PCI-E 
ekran kartını kullanabilmemiz için  anakartımızın PCI-E genişleme yuvasının olması gerekir.

Bu ay ki makalemizde kaliteli grafiksel ögelere sahip oyunları oynayabilmek için gerekli olan  en temel donanım bileşenimiz olan “ekran 
kartı”nı inceledim.
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EElliiff  SSUUNNĞĞUURR

Yeni bir illüstrasyonla yine karşınızdayım. Bu sayımızda bir 
portre çalışmasına yer vereceğiz.

Kurguladığım porte, üçte bir oranla görülen bir çalışma 
olacaktır. ( Kolaylık sağlamasını istiyorsanız ilk önce çalışmanın eskizini 
karakalem olarak ele alabilirsiniz.) 

Araç kutumuzda yer alan draw bezıer aracımızın mode ayarını 
create regular bezıer path, shape ayarını ise none yapıyoruz.

Portremizi draw bezıer aracımız yardımıyla çiziyoruz. 
Çizdiğimiz şekli inkscape programımızın alt kısmında yer alan 
paletimizdeki istediğimiz renk üzerine mause ile sağ tıklayıp, 
set stroke şeceneneğini işaretliyoruz. Set stroke şeçeneğini 
işaretlememizin amacı, çizdiğimiz şeklin sadece dış kontürüne 
renk vermektir. Set fiil seçeneğimiz ise, çizdiğimiz şekle renk 
vermeye yarayan bir özelliktir. Aşağıdaki görselde daha iyi 
anlayacaksınız.

Çizimimize draw bezıer aracımızla kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Burun ve ağız kısmını da ana hatları ile oluşturuyoruz.

Bu çizimimde ufak bir 
değişiklik yapıp, modelimin gözlüklü 
olmasına karar verdim. Şimdi 
modelimizin gözlüğünü çizmeye 
başlayalım. Modelimizin gözlüğünün 
çerçevelerini çizdikten sonra bir ara 
verelim.
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Draw bezıer aracımızın ne kadar fonksiyonel bir araç 
olduğunun altını çizmek istiyorum.

Şimdi kısaca set stroke ve set fill şeceneğini tekrar edelim. 
Çizdiğimiz objeyi select on transform object ile seçtikten sonra, renk 
paletimizde belirlediğimiz renk üzerine mause ile sağ tıklıyoruz ve dış 
kontür için set stroke, objeyi boyamak için set fill seçeneğini 
işaretliyoruz. (Görüldüğü üzere dış kontür çizgisini beyaz, iç rengi ise 
siyah olarak belirledim.) Daha net görmek için rectanges aracımızla 
dikdörtgen çizip renk verdikten sonra, (çizdiğimiz dikdörtgeni renk 
paletinde yer alan siyah rengimiz ile doldurmak için set fill seçeneği 
işaretliyoruz) layer menümüzden layer to bottom (shift+ctrl+end) 
seçeneğini işaretleyerek oluşturduğumuz dikdötgeni modelimizin 
arkasına yerleştiriyoruz.

Portremizi ana 
hatlarıyla çizmiş 
olduk;modelimizi 
renklendirmekle işe 
başlayalım. Tek yapmanız 
gereken, renklendirmek 
istediğiniz objeyi seçip, 
renk üzerine mause ile 
sağ tıkladıktan sonra, set 
fill seçeneğini 
işaretlemeniz olacaktır. 
Görselde bunu daha iyi 
anlayacaksınız.

Renklendirme işleminin ardından, portremizdeki tonlamaları 
oluşturmak için araç kutumuzdaki draw bezier aracımızla tonlama 
yapmak istediğimiz yere şeklimizi çizip, yine araç kutumuzda yer alan 
edit paths by nodes aracımızı kullanarak düzeltmeleri yapıyoruz. Edit 
paths by nodes aracımızı kullanma amacımız,  draw bezier aracımızla 
çizdiğimiz şeklin belirlediğimiz noktaların düzeltmelerini sağlamaktır.
Resim 9, Resim 10
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Edit paths by 
nodes aracımızla 
tonlama yapacağımız 
yerde düzeltmeler 
yaptıktan sonra, fill and 
stroke (shift+ctrl+f) 
menümüzle tonlama 
yapabiliriz. Menümüzde 
yer alan fill şeçeneğini, 
şeklin içini doldurmak 
için stroke paint 
seçeneğini işaretleyip, 
düz renk elde etmek 

içinse flat color seçeneğini işaretliyoruz. Modellemeyi cmyk çalıştığım 
için cmyk şeçeneğini işaretleyip, c-m-y-k’nın (k) black değeriyle 
oynama yaparak portremizde tonlama yapıyoruz.

Dudaktaki tonlama 
biraz karışık olduğu için 
detaylı olarak size 
aktaracağım. Hatırlarsanız 
dudağımızı ana hatlarıyla 
belirlemiştik. Şimdi ise 
tonlamaya geçelim. Üst 
dudak alt dudağa her zaman 
gölge verdiği için iki dudak 
arasında sert bir kontrast 
çizgisi bulunur. Draw bezıer 
aracımız ile iki dudak arasına 
çizgi oluşturalım… Üst 
dudağımızı daha koyu bir 
gölge verelim. Çizdiğimiz üst 
dudağımızı çoğaltalım(ctrl +c 
/ctrl+v). Alt dudağımızın şekli 
zaten belirli idi. Fill and stroke 
seçeneğinden çoğaltığımız üst 
dudağımızın ilk önce alpa 
değerini düşürelim.
Resim 12,  



36

EElliiff  SSUUNNĞĞUURR

Daha sonra ise oluşturduğumuz rengi linear gradient vererek 
ton geçişi sağlayalım. Bunu yapmamızdaki amaç, sağdan gelen ışığı 
dudağa yansıtmaktır. Şimdi üst dudağın gölgesini alt dudağa 
yansıtalım. Onun için şeklimizi çizip, üst dudağımıza verdiğimiz renk 
ile tonlama yapalım. Son olarak alt dudağımızın gölgesini 
oluşturalım. Oluşturduğumuz şekle üst dudak ve alt dudak arasında 
bir ton ile renk  verelim.

Tonlamaları oluşturmak için belirlediğim şekli neye göre 
yaptığıma kısaca değineyim. Dikkat edecek olursanız portremize 
vermiş olduğum ışık sağ cepheden gelmektedir. Bu durumda sol 
tarafa burun, dudak ve çenenin gölgesi düşecektir. Boyun bölgesinde 
ise,  yutağın olduğu yerde gölgeyi göreceksiniz,  çünkü çukurda kalan 

kısımda gölge oluşacaktır. Boyun bölgesine az da olsa sol taraftan 
ışık vermeye çalıştım. Siz de bunu çizimlerinizde uygulayabilirsiniz.

Portremizdeki gölgelendirmeyi bitirdikten sonra, modelimizin 
tişortünde gölge oluşturmak için araç kutumuzda yer alan draw 
bezıer aracımızla şeklimizi oluşturalım. (Daha net görmek açısından 
dış kontür çizgimizi beyaz olarak belirledim, daha sonra kontür 
çizgimizi kaldıracağız). Şeklimizde düzeltme yapmak için araç 
kutumuzda yer alan edit paths by nodes aracımızla belirlediğimiz 
noktalarda oynama yapabiliriz. Düzeltmeleri yaptıktan sonra 
renklendirme aşamasına geçebiliriz. Set fill şeçeneğimizle istediğimiz 
rengi uygulayabiliriz. Rengimizi uyguladıktan sonra dış kontür 
çizgimizi yok etmek için paletimizdeki çarpı işaretli kutumuza mause 
ile sağ tıklayarak stroke fill’i işaretliyelim. Böylelikle dış kontürümüzü 
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yok ettik. Gölgelerdeki kontrastı yumuşatmak için objemizi seçip, fill 
and stroke menümüzde yer alan alpha değerini düşürüyoruz. Fill and 
stroke menümüzde yer alan blur ayarıyla oynama yaparak 
gölgemizdeki netliği oluşturmuş oluyoruz.

Araç kutumuzda yer 
alan rectanges (dikdörtgen) 
çizme aracımızla 29,7*21 cm 
ölçülerinde bir rectanges 
(dikdörtgen) çiziyoruz. 
(Aracımızı kullanırken ctrl 
tuşuna basarsak kare, eğer ctrl 
tuşunu kullanmazsak 
dikdörtgen elde edebiliriz.) 
Dikdörtgenimizin ölçülerini 

belirlemek için (rectanges) dikdötrgen aracımız seçmeliyiz. Bundan 
sonra üst bölümde ölçü değerleri çıkacaktır.

width: 29,7 height: 
21 cm değerlerini 
vererek 
dikdörtgenimizi 
oluşturuyoruz. 
Dikdörtgenimizi 
menü çubuğundaki 
layer menüsünde 
yer alan layer to 
bottom 

(shift+ctrl+end) seçeneğini işaretleyerek dikdörgenimizi portremizin 
arkasına alıyoruz. Dikgörtgenimizi ve portremizi seçip grupluyoruz 
(ctrl+g). Gruplamamızın nedeni nesneleri bir bütün olarak 
kullanmaktır. 

Görsellik 
kazandırmak 
için piksel 
tabanlı 
programımız 
olan gimp’in 
filtreler 
özelliğini 
kullanarak 
hazırlamış 
olduğumuz 
çalışmayı, 
çalışma 
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alanımız içerisine import (file-import ctrl+ı) ediyoruz.

İmport ettiğimiz çalışmayı porte 
çalışmamızın içine yerleştiriyoruz. 
Bunun için çalışmamızı ve 
portremizi şeçerek, object 
menümüzde clip/set özelliğini 
işaretliyoruz. Böylelikle import 
ettiğimiz çalışma, portemizin içine 
yerleşmiş oldu.

Eğer portemiz çalışmanın 
arkasında kaldı ise yine object 
menümüzden lower(pdgn)’ı 
işaretleyerek,  çalışmayı 
portremizin arkasına 
geçirmemiz mümkündür. Portre 
çalışmamızı ön plana çıkarmak 
için, porte çalışması içerisine 
aktardığımız çalışmayı fill and 
stroke menümüzün opacity 

 ayarını düşürerek transparan yapıyoruz.

Araç 
kutumuzda 
bulunan text 
aracımızla 
“UBUNTU 
TÜRKİYE” 
yazdıktan 
sonra filtre 
menümüzden
sırayla 
(ABCs-black 
outline-
feather-

diffuse light) filtrelerini uyguluyoruz. Yazımızı portremizle hizalıyoruz.
Son olarak vektörel olarak oluşturduğumuz portremizi png uzantısına 
çevirmek için, çizimi şeçip menü çubuğundan file/export Bitmap 
(shift+ctrl+e) işaretleyerek export ediyoruz.
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Programda kullandığımız araç ve özellikler sözlüğü

 Select object: Araç kutusunda bulunan Nesne seçimine yarayan aracımızdır.

 Draw bezıer: Nesneleri, geometrik formları, kısaca her türlü vektörel çizimi uygulayacağımız 
bir araçtır.

 Edit paths by nodes: Draw bezıer aracımızla çizdiğimiz şeklin belirlediğimiz noktalardan 
düzeltmelerini sağlayan bir araçtır.

 Set stroke: Çizdiğimiz objenin dış kontürüne renk vermeye yarayan bir özelliktir.

 Set fill: Çizdiğimiz objeyi renklendirmeyi sağlayan bir özelliktir.

 Layer to bottom(ctrl+shift+end): Seçili olan objeyi en alta almaya yarayan bir özelliktir.

 Fill and stroke(shift+ctrl+f): Bu menümüzde birçok özellik yer almaktadır.

 Ctrl+ c: Nesneyi kopyalama görevindedir.

 Ctrl +v: Kopyaladığımız nesneyi yapıştırmaya yarayan bir özelliktir.

Alpha: Renk değerinin düşürülüp, transparanlaştırmaya yarayan bir özelliktir.
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 Dikdörtgen (rectanges) : Araç kutumuzda yer alan kare ve dikdötrgen çizmeye yarayan bir arcımızdır. ctrl tuşuna basarak köşelerden 
eşit olarak büyütüp kare çizmemizi sağlar. Aynı zamanda dikdörtgen oluşturmaya yarayan aracımızdır.

 Cmyk: Teorik olarak, üç çıkarma rengi cyan(c), yellow(y) ve magenta (m),% 100 oranıda karıştırıldığında, elde eldilen renk siyah olur. 
Buna rağmen, mürekkebin saf olmayışı ve kâğıdın beyaz yüzeyinden gelen yansıma saf bir siyah elde edilmesine izin vermeyeceğinden siyah(k) 
ekleyerek dört renkli bir sistem oluşturur. Bu sistemin adı CMYK’dır.

 Export: Oluşturduğumuz çizimi dışa aktarmaya yardımcı olan bir özelliktir.

İmport: Dışarıda olan dosyamızı programımız içerise aktaran bir özelliktir.

 Png: Piksel tabanlı görsel dosya uzantısıdır.

Opacity: Çizmiş olduğumuz objenin renk değerini düşürerek, transparan yapmasını sağlar.

 Text: Araç kutumuzda yer alan yazı yazmakta kulllandığımız bir aracımızdır.

Böylelikle illüstrasyonumu tamamlamış olduk. Gördüğünüz üzere birkaç araç ile birçok şeyi vektörel programımız inkscape yardımı ile çizebilmemiz 
mümkün. Biraz hayal gücümüzü çalıştırdığımızda neler yapabileceğimizi gördünüz. Umarım beğenmişsinizdir.





Windows/Mac ve Ubuntu Linux Arasında Metin Dosyası 
Biçimi Dönüştürme

Windows ve Linux'ta oluşturulan metin dosyaları farklı hat 
bitimlerine sahiptir. Windows'ta bu  ^M$ (CR-LF) ve Linux'ta $ (LF)dir. 
Bu durum farklı sistemlerden gelen  metin dosyalarının metin 
düzenleyicileri tarafından tam anlamıyla okunamamasına neden olur.
Burada DOS/Mac (Windows & Mac OS) ve Unix (Linux) arasında 
metin dosyalarını dönüştüren komutlar vereceğiz: dos2unix ve unix2dos

Ubuntu kullanıcıları komutları edinmek için aşağıdakini 
kullanırlar:

sudo apt-get install dos2unix

Örneğin, a.txt dosyasını unix biçimine dönüştürmek ve çıktı 
dosyasının tarih damgasını girdi dosyasındakiyle aynı tutmak için,

dos2unix -k a.txt

a.txt dsyasını Mac'ten Unix biçimine dönştürmek için ise,

dos2unix -c mac a.txt

Parametreler:
-k — Çıktı dosyasının tarih damgasını girdininkiyle aynı tut.
-o – Yeni dosya kipi. Giriş dosyasını dönüştür ve çıktıyı çıkış dosyasına 
yaz. Dosya adları çiftler halinde verilmeli veözel semboller 
kullanılmamalı aksi halde dosyalarınızı kaybedebilirsiniz.
-c – Dönüştütme kipini ayarla. Dönüştürme kipi ascii, 7bit, iso,
mac'ten biridir, ascii öntanımlı olandır. 42

dos2unix ve unix2dos'u nasıl kullanacağınız hakkında daha fazlası 
için, şunu okuyun:

man dos2unix
http://ubuntuguide.net/convert-text-file-format-between-windowsmac-
and-ubuntu-linux



Facebook'a yüklemek istediğiniz bir resim var; fakat Shotwell 
aşırıya kaçıyor gibi gözüküyor ve tarayıcıyı açmak zor geliyor. 

O halde, Facebook profilinize resim göndermek için canınızı 
sıkmanıza gerek yok. Bu şık Nautilus Facebook yükleyicisi ile işiniz çok 
kolay. 
1-gtk-apps.org sayfasından tar yumağını indirin. 
2-Ulaşabileceğiniz herhangi bir yere çıkartın. 
3-İçindeki 'install' betiğine çift tıklayın ve istendiğinde 'Run' seçin.
4-Şimdi bir fotoğraf üzerinde sağ tıklayarak, betikler menüsünden 
Upload to Facebook’ seçebilirsiniz.

İlk çalıştırmanızda duvar/albüm, vb yerlere fotoğraflarınızı 
göndermeniz için sizden yetkilendirme istenecektir.

Yetkilendirmeyi yaptıktan sonra  aşağıdaki ‘Refresh’ düğmesine 
tıklayın ve fotoğrafınızı yüklemek istediğiniz yeri seçin. Betik, öntanımlı 
olarak duvarınıza gönderecek şekilde düzenlenmiştir.

43

Yüklemeye hazır olduğunda işini yapması için bekleyin. Daha 
sonra bir doğrulama açılır penceresi ile size bildirim yapılacaktır.

Ve resim istenilen konumda görünecektir. 
Kaynak: http://www.omgubuntu.co.uk/2010/12/nautilus-facebook-
image-uploader-script/



2010 yılı, dört ana çekirdek  sürümü  ile  Linux için büyük bir 
yıldı. Linux’un çoklu kurulum güncellemeleri  ve  bazı geniş  öteleme 
sağlayıcıları (vendor shifts) Linux marketini gelecek yıllarda etkileyecek 
gibi görünüyor.

ÇEKİRDEK
Tüm Linux tabanlı işletim sistemlerinin çekirdeği  Linux 

çekirdeğidir.  2010 yılı boyunca, Linus Torvalds,  dört ana çekirdek 
güncellemeleri ile yeni performans  sağlaması, dosya sistemi, güvenlik 
ve sürücü desteğinin çıkarılması görevinde  öncülük etti. 

En yakın zamanda yayımlanan  çekirdek sürümü 2.6.36,  Eylül 
ayının sonunda çıkmıştır. 2.6.36  çekirdeği içindeki  kayda değer 
içeriklerden biri , 2004 yılında  Red Hat tarafından yayımlanan 
SELinux’ e alternatif olan  AppArmor güvenlik kontrol sistemidir. 

AppAmor’un içeriğe dahil edilmesi  kısmı Linux tabanındaki 
Ubuntu işletim sistemi üzerinde çalışan Canonical  şirketi bünyesindeki 
geliştiricilerin  liderliğinde gerçekleştirilmiştir. 

Canonical şirketinin Ubuntu çekirdeğinin  yöneticisi olan Pete 
Graner InternetNews.com ‘a  kendilerinden önce Apparmor’un Novell 
tarafından linux çekirdeğine dahil edilmek istendiğini fakat onların bir 
nedenden dolayı  duracağının anlaşıldığını söyledi. 

“ Biz üretim işlemlerinde dikkatli ve geri bildirimde duyarlı 
olduk.”

Pete  Graner

Ağustos ayında çıkarılan 2.6.35 çekirdeği,  performansını 
artırmak için tasarlanmış yeni  traffic load-spreading özelliğini içeriyor. 
RPS (Receive Packet Steering ) ve RFS (Receive Flow Steering) eklentileri 
de geniş Google Arama Motoru tarafından sağlandı.  Mayıs ayında 
sürülen 2.6.34 çekirdeği , Linux için bir grup yeni dosya sistemini 
bünyesinde bulunduruyor. 44

Açık kaynak dağıtım merkezi (Ceph), flash medya birimlerinde 
çalışan bir dosya sistemi olan LogFS' i dağıttı. 2.6.34 çekirdeğindeki 
her iki sürüm , Linux çekirdeğindeki temelindeki dosya sistemi saysısını 
artırıyor. 

2010 yılının ilk çekirdeği olan 2.6.33 sürümü aynı zamanda 
bu yılın en mücadeleci sürümüydü.  2.6.33 sürümünün yeni özellikleri 
içerisinde Nvidia grafik kartları için hazırlanmış  Nouveau açık kaynak 
grafik sürücüleri bulunmaktadır. 2.6.33 sürümünün yeni grafiksel 
donanımları desteklemesine karşılık; sürüm en başta Google'ın 
Android'ini göz ardı etmektedir. Linux çekirdek geliştiricisi Greg Kroah
Hartman aynı zamanda Android Linux çekirdek sürücülerinin kısa 
sürede sağlanılacağını da aktardı. 

Android ve Linux
Android'in önemli Linux çekirdeklerinin  göz ardı edilmesi, 2010 

yılının başından sonuna kadar büyük tartışmalara yol açtı.  Muhtemel 
en ateşli tartışma Boston' da yapılan LinuxCon konferansındaki çoklu 
oturumda gerçekleşti. Tartışmanın özünde Android'in güç yönetimi 
kullanımı için WakeLocks ' u kullanması vardır. LinuxCon konferansı 
sırasında Google çekirdek geliştiricisi Ted Ts'o, açık kaynağın her 
zaman dağıtımların  anahat olmayan(non main-line) bitleri içermesine 
izin verdiği  ve  kendi görüşüne göre WakeLocks kodunun başardığına 
dikkat çekti.

“Sorun şu ki Android başarılı oldu ve bu da birçok donanım 
sağlayıcılarının Android için aygıt sürücüleri yazmasına ilham verdi” 
diyen Ts'o aynı zamanda “ WakeLock, kullanıcılar daha yüksek kodları 
göndermek istediklerinde donanım sürücüleri için problemler 
oluşturmaktadır.” dedi. 
http://www.linuxplanet.com/linuxplanet/newss/7252/1/



2010 BÜYÜK BİR LİNUX YILIYDI 
Dağıtımlar 
Red Hat / Fedora 

2010 yılı Linux dağıtımı sağlayıcıları için de oldukça hareketli 
bir yıldı. Listenin tepesinde 2007'den bu yana ilk büyük güncellemesini 
yapan, Red Hat çatısı altındaki en iyi dağıtım olan Red Hat Enterprise 
Linux 6 (RHEL 6 var. RHEL 6, Red Hat'in baştaki Linux kuruluş 
hizmetine sanallaştırma, bulut, güvenlik ve performans özellikleri 
sağlar. 

Red-Hat sponsorluğundaki Fedora Linux dağıtımı da dolu bir yıl 
geçirdi,

Fedor a Projesi liderliği ve iki sürüm dağıtımı hakkında 
konuşuldu.Linux'taki güvenlik standardı çıtasını yükselten yeni 

OpenSCAP'ı (Güvenlik İçeriği Otomasyon Protokolü) içeren 
Fedora 14 Kasım ayında görücüye çıktı. 

Fedora 14, yeni Fedora Projesi Lideri Jared Smith 
önderliğindeki ilk Fedora sürümüydü. 

Geliştirilmiş sanallaştırma olanakları ve beraberinde diğer 
geliştirici, masaüstü ve sunucu yenilikleri ile Fedora 13 Mayıs ayının 
sonlarında yayımlandı. 

Canonical / Ubuntu 

2010 Canonical ve Ubuntu Linux dağıtımı için büyük bir geçiş 
yılıydı. Nisan sonlarında, Ubuntu Linux 10.04, Lucid Lynx uzun dönem 
destekli dağıtım olarak yayımlandı. 

Lucid, Ubuntu'nun mimarı Mark Shuttleworth yılın başlarında 
Canonical'ın CEO'luğundan çekildikten sonraki ilk Ubuntu 
dağıtımıydı.Lucid dağıtımında, Canonical'ın odaklandığı en etkili 
alanlardan biri genişletilmiş ortak ekosistem (partner ecosystem) ve 
yanında geliştirilmiş bulut bilgi işlem olanaklarıydı. 45

geliştirilmiş mekanizmalar ile kişisel bulut konseptini tanıttı. 

Novell / OpenSUSE 
Linux sağlayıcısı şirketi Novell için, 2010 kolayca 

unutulamayacak bir yıldı. Novell, geliştirilmiş SAP olanakları, WMware 
ve IBM sağlamasıyla birlikte ortaklıklarını genişletmeye, öte yandan 
Linux yazılım araçları vizyonunu da ilerletletmeye devam etti. 

Novell ayrıca en iyi ürünü SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 
11'de Linux çekirdeğini yeniden temellendiren ve yeni sanallaştırma 
olanaklarını barındırıran Service Pack 1 güncellemesi yaptı. 

Topluluk tarafında ise, Novell sponsorluğundaki OpenSUSE 
Linux dağıtımı, gelecek nesil BTRFS dodya sistemi desteği sağlayan 
11.3 sürümünü Temmuz ayında yayımladı. 

Kaynak:http://www.linuxplanet.com/linuxplanet/newss/7252/2/

Ekim'de, Canonical, ek genişletilmiş bulut olanakları ile Ubuntu 
10.10 Maverick Meerkat sürümünü duyurdu. Maverick ile Ubuntu, yeni 
kullanıcı veri içeriği eşlemesinin yanı sıra yeni yazılımlar edinmek için 





1.) Bu ay da geçen sayıda olduğu gibi ilk ipucunu Nautilus'dan 
verelim. Bir dosyayı fare ile sürükleyerek istediğimiz bölüme 
taşıyabiliyoruz. Yalnız farklı disk bölümündeki bir dosyayı sürükleyip 
bıraktığımızda, dosyamız kopyalanmış oluyor ya da aynı disk bölümü 
üzerinde bir dosyayı sürükleyip başka bir dizin içerisine bıraktığımızda 
dosyamız taşınmış oluyor. Bu işlemleri Nautilus üzerinden yapıyorsak 
bunları denetleme imkanımız oluyor. Yani bir disk üzerindeki bir 
dosyayı sürükleyip bırakarak başka bir dizine (aynı disk bölümündeki) 
kopyalayabiliyorsunuz ya da aynı disk bölümü içerisinde bulunan iki 
dizin arasında sürükleyip bırakarak kopyalama işlemini 
yapabiliyorsunuz. Şöyle; Nautilus'da bir dosyayı/dizini sürüleyip 
bırakırken;

* ctrl tuşuna basarsak işlem yaptığımız dosya/dizin kopyalanıyor.
* shift tuşuna basarsak işlem yaptığımız dosya/dizin taşınıyor.
* ctrl + shift kombinasyonunu kullanırsak işlem yaptığımız 
dosya/dizin'e sembolik bağ oluşturuluyor.

Bunları yaparken bir hata yaparsanız ya da vazgeçerseniz de 
problem yok. Sürükle bırak işlemini iptal etmek için "esc"  tuşuna 
basabilirsiniz. Ya da örneğin kopyalama yapacakken taşıma işlemi 
yaptığınızı fark ederseniz; "shift" yerine ctrl'ye basarak devam ederseniz 
kopyalama işleminiz gerçekleşecektir. (Zaten işlem esnasında basılı 
tuttuğunuz tuşları değiştirirseniz fare imlecindeki değişikliği fark 
edeceksiniz.)

2-)Bu ipucumuz daha çok betik yazan arkadaşları ya da IP'sini 
sitelerde gezinerek değil de doğrudan uçbirimden öğrenmek isteyen 
arkadaşların işine yarayacaktır. Uçbirim kullanarak iç ve dış IP'lerimizi 
öğrenmemiz mümkün; 47

wget -q -O - checkip.dyndns.org|sed -e 's/.*Current IP Address: //' -e 
's/<.*$//'

Bu kod ile de iç IP'nizi öğrenebilirsiniz:
ifconfig | grep 'inet addr:'| grep -v '127.0.0.1' | cut -d: -f2 | awk '{ 
print $1}'

Aşağıdaki komutu da dış IP'nizi öğrenmek için alternatif olarak 
kullanabilirsiniz.
wget www.whatismyip.com/automation/n09230945.asp -O - -q
kaynak: http://ubuntuforums.org/

3.) Bu ipucu da bir öncekine benzer şekilde uçbirimden merak 
ettiğimiz bir şeyi öğrenmeye yönelik. Bu sefer belleği en çok kullanan 
20 uygulamayı/süreci öğrenmeyi göstereceğiz.

ps aux | awk '{print $2, $4, $11}' | sort -k2rn | head -n 20

Tabi sondaki 20 değerini değiştirerek istediğiniz şekilde 
ayarlabilirsiniz. Kaynak: http://www.go2linux.org/

4.) Son ipucu ise uçbirimin kendisi ile alakalı olsun. İşlerinizi 
uçbirimden hallediyorsanız ve uçbirimde fazla zaman harcıyorsanız 
işinize yarayacak bir ipucu. Uçbirimi tıkladığınızda ekranda tamamen 
uçbirimin olmasını istiyorsanız, bir uygulama başlatıcı oluşturuyorsunuz 
ya da en basitinden uçbirimi menüden sürükleyip panele 
bırakıyorsunuz. Sonra sağ tık ile komut (command) kımsını ise şu 
şekilde değiştiriyorsunuz:

gnome-terminal --full-screen --hide-menubar
Küçültmek için F11 tuşuna basmanız, çıkmak için 

"exit" yazmanız yeterli olacaktır...
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Ubuntu Türkiye Forumlarında her ay  En Güzel Masaüstü 'nü seçiyoruz, Yeni yılın En Güzel  Masaüstüne sahip kullanıcımız;

"hhsslliinnuuxx"  oldu.

kendisni tebrik ediyor,katılımı ve masaüstü ile ilgili detayları bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz.

Duvar Kagidi: http://browse.deviantart.com/customization/wallpaper/?q=Circuitry#/d2zptei

Gtk Tema: http://nale12.deviantart.com/gallery/#/d2e6wa9

Emerald: http://lagadesk.deviantart.com/#/d368ozq

Ikonlar: http://browse.deviantart.com/customization/skins/linuxutil/gnome/gnomeicons/#/d34h28g

Screenlet: Clear Weather, Gnome Places

Conky Tema: http://browse.deviantart.com/?qh=&section=&q=conky#/d2pte2q

Covergloobus Tema: http://browse.deviantart.com/?order=5&q=covergloobus#/d35a3sq

Cairo Dock Tema: Diamond

Fare imleci: http://browse.deviantart.com/customization/skins/linuxutil/x11cursors/?order=11#/d2ne012

Firefox Tema: Foxdie http://www.foxdie.us/ 
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