Önsöz
Uzun zamadır bir hayranı ve her şeyden önce sıkı bir FreeBSD fanatiği olarak günlüğünü
okuyup her zaman ‘Yeni’ bir şeyler öğrendiğim Greg Lehey’in FreeBSD çekirdek
takımından ayrılma haberini büyük üzüntüyle karşıladım.Günlüğü takip edenler zaten
hemen hemen her gün zaman olmadığından ve gelen 5000 + sayısından aşağıya
düşmeyen günlük e-postalarını okuyamamaktan yakınan Lehey`in artık bir yerde elinde
olan işleri bırakacağını tahmin etmişlerdir.Vinum üzerine yaptığı çalışmalar ve FreeBSD
kernel`i üzerine yazdığı yazılar, eleştirileri ( Microsoft işletim sistemi olmadan Dell
sistem almaya kalkmasını hatırlayan var mi?1 ) ve düşünceleri ile ben ve benim gibi
“Genç fakat azimli” gençlere her zaman bir örnek teşkil etmiş Greg Lehey`in
Daemonnews sitesinde Daemon`s Advocate köşesinde yazdığı son yazıyı, Đsmail
Yenigül`ün “Neden çevirmiyorsun?” şeklinde sorusuyla çevirmeyi istedim.Umarım biz
de EnderUNIX ve onu oluşturan “Topluluk” olarak FreeBSD`ye bir şeyler katabilmiş,
birer “Ayrıcalıklı” kişi olmayı başarabiliriz.Şimdi sizi Greg Lehey`in son yazısıyla baş
başa bırakıyorum.Hoşçakal Greg Lehey.

BSD: Profesyonellerin Seçimi
Greg Lehey <grog@lemis.com>
BSD yazılımları ile on yılı aşkındır çalışmama rağmen FreeBSD topluluğuna katılmam
biraz daha uzun zaman aldı.Yavaş ve pahalı bir Internet bağlantısına sahip olmam
yüzünden posta listelerine katılamadım ve yaşadığım bölgede başka BSD kullanıcısı
bulamadım.
Benim için ilk büyük değişiklik, FreeBSD topluluğundan olan kişilerle tanıştığım New
Orleans`ta 1998 yılında düzenlenen USENIX konferansında oldu.Burada çok iyi vakit
geçirirken insanların profesyonellikleri ile övündüklerine ve bir sonraki yılın
konferansına kadar aramıza katılmayan “Linux Bebekleri” ile karşılaştırıldığımızda daha
yaşlı kişilerden oluştuğumuzu gördüm.
BSD topluluğu gibi, BSD işletim sistemleri de Linux`tan çok daha iyi, profesyonel,
güvenilir olmak ve yüksek performans sunmakla övünmekteler.Diğer insanların bu
işletim sistemini isteyip istemediği konusunda hiç düşünmedik, çünkü bizim mutlu
olmamız için yeterliydi.Geçtiğimiz dört yıl beni Linux dünyasından birçok insan ile bir
araya getirdi.Her zaman Linux topluluğu ile iyi ilişkiler kurmamızın doğru olacağını
savunurken, Linux topluluğu hakkında Linux topluluğunda bulunan hiç bir önyargı
taşımadım değil.Bununla beraber uydu bağlantımı yaptığım makineme Linux
yüklediğimde önyargı olarak düşündüğüm çoğu dezavantajın aslında gerçek olduğunu
gördüm.Bu birkaç yıl önceydi.Peki bugünkü durum nedir?

Linux.conf.au
Avustralya`da yapılan en büyük konferanslardan biri (Web sitesine göre en büyük üç
konferanstan biri) Linux.conf.au`dur.Bu konferansa 2001`den yani bu ismi aldığından
beri katılıyorum.Daha çok Linux ile hobi olarak uğraşanlara hitab eden bu konferans
Linux topluluğunun Avustralya`daki ufak bir yansısı olarak kabul edilebilinir.Eğer siz de
“Etkilenmiş” kişilerden biri iseniz burada daha da fazla etkilenebilirsiniz.
Bu yıl her şey daha değişik idi. BSD konferanslarında olduğu kadar ilgi ve eğlence
olması yanında Linux kullanıcıları daha da profesyonel hale gelmişti.çok iyi şekilde
metne aktarılmış edilmiş ve yüksek derecede teknik konularda yapılan konuşmalara
katildim.Daha önceki konferanslarda beni rahatsız eden ortak hayranlıktan bu sefer
yoksundular.Açık kod yazılımın hükümette kullanılmasını konu alan ve izleyicilerini
politikacılar, iş adamları ve avukatların oluşturduğu bir “mini konferans”`in
organizasyonuna yardim ettim.Linux gün geçtikçe büyüyor.
Görünüşe göre Linux kullanıcıları genel olarak artık yaşlanıyorlar.Konferanstaki
konuşmacılardan sadece birkaçı 30 yaşın altında ve çoğu IBM ve Hewlett-Packard gibi
firmalarda çalışmaktaydılar.Görünüşe göre bu büyük şirketler Linux`un görünüşünü
değiştiriyorlar.

Ve BSD`ler?
Fakat BSD hala daha iyi değil mi? Evet, tabiki.Fakat eğilimler rahatsız edici.Bu yazıda
çok yaygın şekilde suistimal edilmiş olan “Profesyonel” kelimesini tartışacağım.

BSD: Profesyonel
Profesyonellik nedir? Sanırım bu soruya herkesin ayrı bir cevabı olacaktır.Belki de
seçmiş olduğum bu kelime o kadarda iyi bir seçim değildi.Bir profesyonelin işine kendi
bakış açısı değil, genel bir bakış açısıyla bakan kişi olduğunu düşünüyorum.Bu tanım
tabiki kendi inançlarına ve doğrularına aykırı olan kararları da verebilme ve verilmiş
kararları da kabul edebilmeyi de içeriyor.Bu tanımlamaya göre bedava yazılım hiçte
profesyonel değil.Đnsanlar kendi isteklerine cevap vermesi için yazılımlarını
hazırlıyorlar.Yazılımı güncellerken uyumluluğun devamı veya olan özelliklerinin
kaybolması konusunda hiçbir kullanıcının değil, hiçbir geliştiricinin istememesi
yüzünden,hiç dikkat etmiyorlar.Bu sorun standart çözümü geliştiriciye istediği özelliğin
devam ettirilmesi için para ödeyen bir kişi bulunmasında yatıyor.Mutsuz son kullanıcı
için de bir çözüm bulunmakta: Linux.Gecen günlerde yaşadığım yer olan Adelaide`de
bulunan FreeBSD tabanlı bir servis sağlayıcı LinuxSA posta listesinde söyle yazdı:

Olay şu ki – FreeBSD 4 serisi yüksek teknolojiye sahip sunucu
donanımında boot etmiyor, ve bu bize 5 serisine geçmekten başka bir çare
vermedi.Bu gerçekte hiçte hafif olmayan bir yıkımdı. 5`in çok işlemcili
sistemler ile çalışmasını tek kelime ile özetleyebilirim: Enkaz.

Artık is yapabilmek için yüksek teknolojili sunucularımız üzerinde
FreeBSD kullanamaz hale geldik.Artık 30,000 $ verip yeni Intel tabanlı
sunucular alıp, üzerinde üç hafta uğraşıp bu platform üzerinde açılacak
FreeBSD sürümünü bulduktan sonra birden bire takılmasını veya
kapanmasını izleyemez, çalışsa bile çok düşük bir performans vermesini,
ve bunun nedenini araştırırken sadece “Bize özel” bir hata olduğunu
öğrenmemizi ve beta dağıtımı geliştirilmesinde ilginç bir konu halini
almamızı izleyemez hale gelmiştik.
Bu arada, iki aydır birçok konuda hemen hemen her hafta sorun çıkartan
e-posta sunucumuz yüzünden, müşteri sorun portföyümüz tavana
vurmuştu.
Böyle iş yürütmemiz beklenemez değil mi?
Bu yüzden birkaç hafta önce e-posta sunucumuzu Linux`a cevirdik ve
kabul etmeliyim ki diğerinden çok daha iyi oldu.E-posta yazılım şirketimiz
ile tartışılıp düzeltilecek birkaç hata hala bulunmakta.Fakat en azından
artık bu hataları işletim sistemi kaynaklı sorunlardan ayırabilir hale
geldik.Böylece FreeBSD`nin yük bindiğinde çalışmayı kesmesi
sorunundan kurtulduk ve en önemlisi artık sistemi açabilir hale geldik.
Bu konu ile alakalıydım ve gerçekte yazılanlar doğru değildi.Gerçekten de sorunları
vardı, fakat çıkardıkları sonuçlar yanlıştı.Gerçekte FreeBSD sistemlerinde sorunsuz
olarak çalışıyordu.Bu iddianın yol açabileceği suçlamaların bir kısmini kabul
ediyorum.Sorun bu değil.Asıl sorun kullanıcının sorunları algılama biçimi, bu algılama
biçimini taban alarak, doğru kararı alıyorlar.
Peki Linux neden daha iyi bir secim olmalı? Çoğu durumda, değil.Örneğin, “Sistem
açılmıyor” sorunları yeni Adaptec RAID kartında bulunan kod tarafından yol açılan ve
çalışması için sadece bir sürücü güncellemesi gerektiren bir sorun idi.Linux sürücüsünün
FreeBSD sürücüsünün bir port`u olduğu göz önüne alınırsa Linux`a taşınan her şeyin
çalışma olasılığının da daha düşük olduğu görülebilir.
Fakat Linux`un, kendi işini görmek için yazılım yazan hacker`lar dışında, BSD`lere göre
bir avantajı daha var: çatlakları sıvayan büyük şirketler.Yukarıda yazısını okuduğunuz
servis sağlayıcılarda biraz belirsizliğe bile yol açsa bile bu bir avantaj.
Peki BSD`ler ne yapmalı? Geçtiğimiz yıllarda birkaç kere bahsettiğim gibi, hangi
projeleri istediğinizle alakalı.Eğer geliştirici olmayanlar tarafından da kullanılan geçerli

bir alternatif olarak görülmek istiyorsak benim öğüdüm son kullanıcı bakış açısını
anlamak yolunda olacaktır.Bir özellik için sadece “ Eğer destekleyecek kimse yoksa,
kesin gitsin.” diyemeyiz.Etrafta o özelliği isteyen kişiler oldukça biz de onu devam
ettirmeli ve desteklemeliyiz.Eğer desteklemezsek, BSD sonunda sadece yazılım
geliştiricilerinin kullandığı bir işletim sistemi olacak.

Hoşçakalın
Bu bolum için Ekim 1998`den beri, yani beş yılı aşkın zamandır yazı yazıyorum.Bu
zaman süresinde söylemek istediğim her şeyi, bazen bir kereden fazla olmak üzere,
söyledim.Bunun yanında gördüm ki savunma ve gurup yönetimi için yaptığım işler biraz
değil, bütün zamanımı almakta.Biraz değişiklik zamanı.Sonuç olarak, FreeBSD çekirdek
takımından ayrıldım, ve bu yazı da benim Daemon`s Advocate bölümünde yazdığım son
yazı olacak.
Bu tabiki her şeyden tamamen kopacağım anlamına gelmiyor.Hala etrafta olacağım ve
belki de yazılım geliştirme ve yazılar gibi daha yararlı işler yapmaya zamanım olacak.
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