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Bilgisayar, günümüz dünyas n n sadece bir arac  de il art k; daha da ötesi bir 

gereksinim halini ald . Hemen her ekilde günlük hayat m zda kullan lmakta ve yararl l n  
ispatlamaktad r. Bugün internetle birlikte bilgisayar evreni, bu makinan n mucitlerinin bile o 
zamanlar tasarlayamayaca  bir noktaya geldi diyebiliriz. 

Bilgisayarlar nas l çal maktad r? Daha aç k bir ifadeyle, bir bilgisayar n varolmas , çal mas  için yeterli 
midir? Bu sorunun cevab  tabii ki hay r olacak. Çünkü bilgisayarlar, günümüz dünyas nda insanlara hizmet 
edebilmek için bir “i letim sistemi”ne ihtiyaç duymaktad r.  

letim sistemi (OS, operating system); bilgisayar n fonksiyonel olarak kullan lmas n  sa layan, kullan c  
isteklerinin bilgisayara iletilmesine olanak tan yan ve kar l kl  olarak bilgisayar n da kullan c larla ileti im 
kurmas n  sa layan arabirimdir. u an yayg n olarak kullan lan i letim sistemlerinin ba nda, Microsoft firmas n n 
üretmi  oldu u “windows i letim sistemleri” bulunmaktad r (?). Windows i letim sistemlerinin temelde amac , 
bilgisayar dünyas n  derinlemesine bilmeye gerek olmaks z n ondan faydalan lmas n  sa lamakt r. Ba ka bir 
deyi le, standart bir ev kullan c s n n isteyebilece i hemen her ey birkaç t klamayla kolayca yap labilmektedir. 
Tabii ki bu da bilgisayarlar n yayg nla mas  ve microsoft firmas n n daha çok kar yapmas n  kolayla t rmaktad r.  

Tüm windows (-3.1, -95, -98, -2000, -xp vb.) sürümleri grafik ekran üzerinde simgeler (icon), k sa yol (short 
cut) veya menüler arac l yla kullan lmaktad r. Ancak bundan öncesi de vard . Daha az merakl  olan ki ilerin hiç 
bilmedi i, bilenlerin de “ne diye kendimi zorlayay m?” dedi i text tabanl  i letim sistemleriydi. K sa ad yla DOS 
(disc operating system), tamamen text arayüz ve birtak m özel komutlarla çal maktayd . Süreç içerisinde 
kolayla an grafik arayüz kullan mlar  (burada microsoft'un dos sistemini sat n almas n  ve grafik ekranda pc 
i letim sistemi patentini elinde bulundurmas n  hiç önemsemiyoruz), bu sistemin ölümüne neden oldu. 
 Ancak 80'li y llarda internetin geli meye ba lamas yla birlikte, veri al veri ini kolayla t rmak maksatl  
birtak m i letim sistemi denemeleri yap ld  (bu denemeleri ne yaz k ki microsoft hala yapmakta). Bu sistemlerden 
bir tanesi de LINUX ad yla bilinen ve Linus Torvalds taraf ndan üretilen tamamen farkl  formata (fat16, fat32 vb. 
de il) sahip bir sistemdi. C diliyle yap land r lm  ve ba lang çta nette daha h zl  veri al veri i hedeflenmi tir. 
Ancak daha sonralar  gerçekten verimlili ini kan tlayan linux, ba ka programc lar taraf ndan da desteklenmeye ve 
kullan lmaya ba lanm t r. Zamanla tüm dünyada yayg nla t  ve bilgisayara standart bir ev kullan c s ndan daha 
merakl  olan ki ilerce tercih edilir oldu. Ancak bu, ev kullan c lar na hitap etmedi i anlam n  ta mamaktad r. 

 Linux nedir? Linux; unix benzeri, kararl , çok kullan c l  bir i letim sistemidir. Linux'ün kalbi olan 
“kernel”, ba ta Linux Torvalds olmak üzere dünyan n dört bir yan ndaki yüzlerce programc  taraf ndan 
olu turulmu tur (Arama Motoru, 2000/05,s 6). 
 Linux; temel olarak internet ve payla m gibi amaçlarla yap land r lm  olsa da, u an kullan lan birçok 
linux sürümü, herhangi bir kullan c n n gereksinim duydu u tüm nitelikleri ya da yapabilirlikleri ta maktad r. 
Linux sistemi makinaya kuruldu u andan itibaren internet servisi vermeye haz rd r. Gerekli olan paket 
programlar, “default” olarak hemen hemen tüm sürümlerle birlikte gelmektedir. Bu gerekli paketler; apache web 
server, php modül deste i, mysql veri taban  sunucusu vb. Infobeats taraf ndan yap lan bir ara t rmada, internet 
eri im servisi veren firmalar n %26's  linux kullanmaktad r (Arama Motoru, 2000/05, s 6). Burada dikkat edilmesi 
gereken nokta, internet servisi veren firmalar n %26's d r. Bugün en güvenilir ve en kararl  yap daki internet 
servisleri (web alan yeri ara t rmas  hizmeti), linux üzerinde çal maktad r. statistiki anlamda bulgu veya veriler 
olmamakla birlikte, internette yap lacak k sa bir hosting ara t rmas  bunu gösterecektir.  
 “Linux’ün gücü, esnekli i ve unix'in tüm avantajlar n  bir araya getirmesi, çok amaçl  ve çok kullan c l  bir 
sistem olmas  onu di erlerinden ay rmaktad r”. Anla ld  üzere linux sistemi çok kullan c l  bir sistemdir. Birden 
fazla ki i ayn  anda sistemdeki farkl  ya da ayn  uygulamalar  kullanabilmektedir. Genellikle linux aç ld nda 
‘login:’ yaz l  siyah bir ekranla kar la l r. Sisteme kay tl  kullan c  isim ve ifreleriyle sisteme dahil olunur. Farkl  
bir konsoldan ayn  bilgisayara ba ka bir kullan c  ismiyle tekrar dahil olunup de i ik uygulamalar çal t r labilir. 
 Linux sistemleri; kernel, shell (kabuk), dosya yap s  ve uygulamalar olarak dört ana ba l ktan olu maktad r 
(linux: the complete ref). Kernel, linux'ün kalbidir. Kontrol programlar ndan olu makta ve bilgisayardaki parçalar  
(hardware) yönetmektedir (Goldt ve di erleri, 1995). Bir ba ka deyi le kernel, makinada bulunan parçalar n 
sürücülerini (drivers) bar nd rmaktad r. Shell ise kullan c  arayüzüdür. Shell kullan c dan ald  komutlar  kernel'e 
ileterek onlar n çal t r lmas n  sa lamaktad r. Kullan c  istek ve ihtiyaçlar na göre ayarlanabildi i gibi, kendine has 
programlanabilir bir dil yap s  da içermektedir. “Shell scripting” denilen programlama budur. Dosya yap s , 
klasörler ve dosyalardan olu maktad r. Kullan c , sistemi daha iyi idare edebilmek için bu klasör ve dosyalardan 
faydalanmaktad r. Kullan c  izinlerini ayarlayarak (sadece root [tüm haklara sahip kullan c  demektir] bu i lemi 
yapabilir) istedi i dosyalar  kullan c lara açabilmekte veya kapatabilmektedir. Uygulamalar ise genellikle editörler, 
filtreler, ileti im programlar  gibi paketlerden olu maktad r. 
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 Tüm bunlar n d nda linux, sadece s k c  (standart ev kullan c lar  için) siyah bir metin tabanl  ekrandan 
olu mamaktad r. Xfree86 projesiyle linux, grafik ekranda da çal abilmektedir. Xfree86, GPL lisansl d r. GPL lisans  
(General Public Licence), patent hakk  herhangi bir ki i veya kuruma ait olamayan program paketleri için 
kullan lmaktad r. Bu tarz programlara sahip olup onlar  kullanabilir, da tabilir veya satabilirsiniz. Hatta kaynak 
kodlar na sahipseniz -ki genelde kaynak kodlar ndan derlenerek program çal t r l r-, de i iklik yapma hakk na da 
sahip olabilirsiniz. Xfree86 projesiyle birlikte, birçok de i ik pencere yöneticisi kullanabilirsiniz. Bunlar n 
ba l calar  KDE (kaldera desktop environment), gnome, afterstep, efsane vb.’dir. Bunlardan herhangi birisi, 
makinan n gücüne ve kullan c  zevkine göre seçilerek kullan labilmektedir. Ba ka bir deyi le bir firman n yapt  
standart bir pencere yöneticisi zorunlu olarak kullan lmamaktad r.   
 

 
 
 Linux hakk nda bilinen baz  genel yanl lar bulunmaktad r. Bunlardan bir tanesi, “linux serbest bir yaz l m 
oldu undan güvenilir de ildir” bilgisidir. Gerçekte linux'ün serbest yaz l m olmas  (aç k kaynak kodu), onu 
güvenilir k lmaktad r. Yap lan herhangi bir yanl n, dünyan n bir ba ka yerindeki bir programc  taraf ndan fark 
edilerek düzeltilmesi mümkün olur bu sayede. Bir di eri, “linux mevcut olan sistemin yerine geçemez” bilgisidir. 
Ki isel kanaatimce (bu sadece benim fikrimdir, benimle ilgili hiçbir ki i veya kurulu u ba lamaz), zaten linux 
varolan microsoft ürünlerinin yerine geçti bile. Bir ba kas , “linux ticari olarak desteklenmiyor ve yaz l m 
üreticileri linux'e önem vermiyor” dü üncesidir. Asl nda linux ticari bir yaz l m olamamakla birlikte, ticari 
anlamda desteklenmektedir. Bunlardan baz lar  “redhat, slackware, mandrake, suse vb.” dir. Bu i letmelerin kendi 
adlar n  ta yan linux sürümleri bulunmakta ve sistem ücretsiz olarak da t lmaktad r. Firmalar sadece teknik 
destek için ücret talep etmektedirler. Her tür firma bir ekilde kar ederek çal anlar n n maa  çeklerini ödemek 
zorundad r. Di er iddia ise IBM taraf ndan çürütülmektedir. Bilgisayar dünyas  devlerinden olan IBM, linux'e tam 
destek projesiyle tüm ürünlerini linux uyumlu üretece ini aç klad . GNU Linux dergisinin Eylül 2000 say s ndaki 
bir habere göre ise, IBM bir saat içerisine linux sistemi kurmu tur. Yine ayn  dergideki ba ka bir habere göre, 
“coollogic” firmas n n internete haz r PC'leri, linux alt nda çal maktad r. Öte yandan linux'e destek veren birçok 
ofis program  bulunmaktad r. Bunlardan en ünlüsü “star office”dir. Windows sistemlerindekilerle ayn  ve 
bedavad r. Bir ba kas  ise “openoffice.org”dur (bu döküman da openoffice.org'da yaz ld ) ve bir ofis program ndan 
beklenen her eyi fazlas yla yerine getirmektedir.  
 Bugün linux çok güçlüdür ama daha da önemlisi bedava olmas d r (Goldt ve di erleri, 1995). Redhat 9.0 
linux sürümü bilgisayara kurulurken, “milyonlarca aç k zihin yan lm  olamaz” (millions of open mind can't be 
wrong) eklinde bir ibare görünmektedir. Hiç denemediyseniz, linux'e bir ans verip denemenizde fayda var. 
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