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Pardus bir Linux Ulusal Daðýtým Projesi'dir 
 
Birçoðumuz Windows ile Bilgisayarlar sayesinde tanýºtýk ve Bilgisayar denince aklýmýza 
Windows geldi. Hal buki biz bunlarý düºünürken bizim bilmediðimiz(Buradaki biz gözlerini 
Windows'ta açmýº Kullanýcýlar) bir iºletim sistemi(Linux) bir gönüllü ordusu tarafýndan 
geliºtirilmeye devam ediyordu(Bu arada iºletim sistemine bizim ile Bilgisayar Donanýmý 
arasýnda yapacaðýmýz iºleri düzenli ve kolay bir biçimde yapmak için çalýºan bir çeºit 
program diyebiliriz). 
 
Bu iºletim sisteminin kökeninde aslýnda daha da eskilere dayanan baºka bir iºletim 
sistemi UNIX'den gelmekte ancak onun çekirdeðinin türevi olan minix'in bir üniversite 
öðrencisi olan Linus Torvalds tarafýndan deðiºtirilmiº bir halidir. 
 
Aslýnda biz Linux'a iºletim sistemi desek te öyle deðil. Linux aslýnda bir çekirdek'tir. Yani o 
gördüðümüz pencereler ve pek çok program bir çekirdek üzerinde çalýºan programlardan 
baºka bir ºey deðildir. Aslýnda bu çekirdek tek baºýna bir anlam ifade etmemektedir. 
Çekirdek birçok donanýma ve temel donaným komutlarýna destek veren, Bilgisayar ile asýl 
iletiºimi saðlayan iºletim sisteminin temel parçasýdýr. 
 
Peki, biz Linux derken aslýnda ne anlamalýyýz? 
 
Mesela ºu anda Pardus'u kurmuº olanlar aslýnda Linux Çekirdeði üzerine eklenmiº bir 
Bash kabuðu ve KDE pencere sistemini görmekteler. Buradaki Bash Windows'tan 
tanýdýðýmýz Komut isteminin bir benzeridir. Yani tabanlý komutlar ile çalýºabileceðimiz 
siyah bir ekran. KDE'yi ise Windows'un pencere sistemine benzetebilirsiniz. 
 
Nereden çýktý bu Pardus? 
 
Aslýnda Pardus'tan önce çýkmýº birçok Linux Daðýtýmý vardýr. Pardus sadece bu Linux 
daðýtýmlarýndan bir tanesidir. 
 
Peki biz neden Pardus'la birlikte bu kadar önemsedik bu Linux'u? 
 
Çünkü Pardus ile birlikte ilk defa Windows ve MacOS dýºýnda bir iºletim sistemi Türkçe'ye 
bu kadar büyük bir destek veriyor ve Türkçe karakterlerin hatasýz kullanýlmasýný 
saðlýyordu. 
 
Neden Windows ve MacOS deðil de Pardus? 
 
Çünkü en önemlisi Pardus(Linux) gibi ücretsiz(Tecrübeli Linux kullanýcýlarý bu kýsma sakýn 
kýzmasýn. Anlaºýlsýn diye böyle yazdým) ve yapýsýna kendi ihtiyaçlarýnýza göre 
deðiºtirebileceðiniz, ayný zamanda Türkçe ve Teknik Desteði bu kadar büyük olan baºka 
bir iºletim sistemi bulamazsýnýz. 
 
Sanýrým bu kadar Hikaye ve Tanýtým yeter. Biz Asýl iºimiz olan Windows'tan Pardus'a 
geçerken nelerle karºýlaºacaðýmýz ve sorunlarýmýza nerelerden çözüm bulacaðýmýza 
dönelim. 
 
Öncelikle yukarýda da belirttiðim gibi Windows'taki Komut Ýstemi Penceresi ya da diðer 
bir deðiºle Ms-Dos penceresinin yerine Pardus'ta Bash Kabuðu ile karºýlaºýrsýnýz. Ama 
unutmayýn Linux daðýtýmlarýnda alternatif çok. Mesela Bash'ýn dýºýnda sh, ksh, csh, tcsh 
gibi diðer kabuklar da kullanilabilir. 
 
Peki Windows'taki Pencere Sistemi'nin Pardus'taki karºýlýðý nedir? Çoðu kez KDE. Çünkü 
Pencere sisteminin yaný sýra içerisinde birçok yararlý program daha barýndýran geniº bir 
paket. Ama Linux Daðýtýmlarý için KDE dýºýnda da alternatifleriniz var. Bunlarýn en 
önemlisi Gnome. Gnome da yaygýn kullanýlan bir pencere sistemidir. Bunun dýºýnda 
IceWM, XFce gibi pek çok pencere yöneticisi daha vardýr ve sisteminizi bu pencere 
yöneticileri ile kullanabilirsiniz. 
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Bilgisayarým ve Belgelerim klasörlerinin karºýlýðý ise Masaüstünde görebileceðiniz System 
simgesidir. Hard disklerinize ve açmýº olduðunuz kullanýcýnýn belgelerine bu simgeden 
ulaºabilirsiniz. 
 
Burada bir hatýrlatma yapmakta fayda var. Windows ve Pardus dosyalarýnýzý Hard 
diskinize ayný yöntemlerle yazmazlar. Biliyorum yöntemler ne diyeceksiniz? Ne mi? Dosya 
sistemleri tabi. Windows Fat ve NTFS dosya sistemleri üzerinde çalýºýr ve bu sistemlere 
yazabilir. Pardus ise güncel olarak ext2 ve ext3 dosya sistemleri ile çalýºýr. Tabi Linux için 
bunun da alternatifleri vardýr(ext, minix, reiserfs vb.). Linux'un kullandýðý bu dosya 
sistemleri dýºýnda desteklediði yani üzerine kurulmasa da üzerinde iºlem yapabildiði 
dosya sistemleri de vardýr. En önemlileri ise yine Windows'tan tanýdýðýmýz Fat ve NTFS. 
 
Windows'ta kullandýðýmýz Denetim Masasý'nýn karºýlýðý Pardus'ta Tasma'dýr. Yer ve dil 
ayarlarýný, fare ayarlarýný ve daha bunun gibi pek çok denetim ayarlarýný bu program ile 
yaparýz. 
 
ªimdi en önemli soruya geldik. Ben Windows'ta programlarý genelde kur.exe , setup.exe 
ve install.exe gibi dosyalar yardýmýyla kurardým. ªimdi Pardus'ta ne yapacaðým diyorsanýz 
aslýnda bu yapýdan farklý bir yapýda çalýºmayacaðýnýzý bilmeniz gerekir. Pardus'ta 
programlar bir týklama ile kurulabilir. Ama bu kurulum dosyalarýnýn uzantýsý (Hani 
Windows'ta dosya ismi ve noktadan sonra gelen 3 harf ) Windows'ta alýºýk olduðumuz 
(exe) Son zamanlarda da (msi) deðil (pisi)'dir. Ve dosya ismi genelde kur, setup, install 
deðildir. Çünkü pisi paketleri sadece ve sadece kurulum paketleridir. Yani uygulama 
dosyalarý gibi çalýºmazlar. 
 
Burada birºeyi daha belirtmek gerekir. Windows'ta standart olarak dosya uzantýsý en fazla 
3 karekterdir. Pardus'ta ise böyle bir kýsýtlama yoktur. Yani bir karekter de olabilir hiç 
olmayabilirde. Uzantý ne iºe yarar diyenler içinde belirtelim. Uzantý o dosyanýn cinsini belli 
eder. Çok iyi bildiðimiz mp3 ve jpg dosyalarý gibi. Mesela mp3 dediðimiz müzik 
dosyalarýnýn uzantýsý (mp3) 'dür. Ve çoðunlukla kullandýðýmýz resim dosyasý uzantýsý da 
(jpg) 'dir. Tabi bu sadece (mp3) uzantýlý dosyalar müzik dosyasýdýr ya da sadece (jpg) 
uzantýlý dosyalar resim dosyalarýdýr demek manasýna gelmez. 
 
Evet kurulumdan bahsetmiº iken Windows'ta Program kurulumlarýný ve Kaldýrmasýný takip 
ettiðimiz bölüm olan Program Ekle/Kaldýr Bölümünün Pardus'taki Karºýlýðýnýn Pisi-Kga 
olduðunu söylemeden olmaz sanýrým. Ama Windows'tan farklý olarak birçok açýk kaynak 
kodlu ve ücretsiz programý Ýnternetteki pisi dosyalarý için açýlmýº depolardan bu program 
yardýmýyla Pardus'umuza yükleyebiliriz. Burada Windows gibi neredeyse sadece ticari 
programlarla çalýºan bir sistemin bunu yapmasýnýn mümkün olmadýðýný söylemek sanýrým 
kahinlik olmayacaktýr. 
 
Ýyi güzelde biz Windows'taki pek çok belgeyi dosya uzantýsýna göre anlayabiliyordum. 
Ama ºimdi neredeyse dosya uzantýlarýnýn tamamýna yabancýyým. Ben Pardus'taki bu yeni 
dosya uzantýlarýný nasýl anlayacaðým? 
 
Derseniz eðer; 
 
Dedik ya Windows'ta kullandýðýmýz birçok programýn Pardus'ta büyük ihtimalle bir veya 
daha çok karºýlýðý vardýr diye. En belirginlerini yazalým. 
 
Windows ile kullandýðýmýz (.zip) ve (.rar) sýkýºtýrma formatlarýný Pardus ile kullanabiliriz 
ama Pardus'ta bunlarýn yanýnda karºýnýza çok kullanýlan baºka dosya sýkýºtýrma 
formatlarýda çýkacak. 
 
Bunlar; 
 
gzip ile sýkýºtýrýlmýº dosyalar : .gz 
gzip ile sýkýºtýrýlmýº tar arºivi : .tgz , tar.gz 
bzip2 ile sýkýºtýrýlmýº dosyalar : .bz2 
bzip2 ile sýkýºtýrýlmýº tar arºivi : .tar.bz2 
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Bunun dýºýnda yine Windows'ta kullanýlan sýkýºmamýº ses dosyalarý olan (.wav) dosyalarý 
gibi pardus'ta (.au) dosyalarý da ayný iº için kullanýlýr. Tabi (.wav) dosyalarý yine Pardus'ta 
kullanýlabilir. 
 
Sýra geldi Office dosyalarýna. Yine Microsoft Office'ile oluºturulan (.doc) , (.xls) , (.ppt) , 
(.pps) dosyalarýný Pardus'ta OpenOfis yardýmý ile kullanabilirsiniz. Bunlara ek olarak Open 
Office sayesinde Pardus'ta çoðunlukla daha farklý dosya uzantýlarýný göreceksiniz. 
 
Bunlarda ; 
 
OpenOffice.Org Kelime Ýºlemci (Writer) : .sxw - (Microsoft Office Word formatý olan .doc 
yazý belgesi gibi) 
OpenOffice.Org Hesap Tablosu (Calc) : .sxc - (Microsoft Office Excel formatý olan .xls 
hesap tablosu belgesi gibi) 
OpenOffice.Org Sunu (Impress) : .sxi - (Microsoft Office PowerPoint formatý olan .ppt ve 
.pps sunum proje ve belgeleri gibi) 
OpenOffice.Org Veri Tabaný (Base) : .odb - (Microsoft Office Access formatý olan .mdb 
veritabaný belgesi gibi) 
 
Peki Winows'ta kullanýlan standart sýkýºmamýº resim dosyasý olan (.bmp) için durum ne? 
Tabi bu formatý da Pardus'ta kullanabilirsiniz ama bunun Pardus'ta asýl karºýlýðýnýn (.xpm) 
olduðunu göreceksiniz. 
 
Peki Windows'ta birçok program kurulurken system'in içine atýlan (.dll) dosyalarý gibi 
dosyalar pardus'ta yok mu? (.dll) dosyalarý yapýsý gereði Windows'a özgü kütüphane 
dosyalarýdýr. Pardus'ta ise (.so) dosyalarý bu amaçla kullanýlan dosyalardýr. 
 
Windows'ta birçok programýn yapýlandýrma için kullanmýº olduðu (.inf) dosyalarýnda 
durum ne mi? Oda aslýnda bir Windows dosya formatýdýr. Pardus'ta onun yerine (.conf) 
dosyalarý ayný iº için kullanýlýr. 
 
Bunun dýºýnda Windows'ta normal ayarlar ile göremediðimiz gizli dosyalar vardý. Ýºte 
onlarýn gizliliðini Pardus'ta dosya niteliklerinden deðil, dosya isminin baºýna konmuº olan 
noktadan anlýyoruz. Örnek : (.hakamaka) Yanlýz dikkat edin burada hakamaka dosya 
uzantýsý deðil. Çünkü noktadan önce belirtilmiº baºka herhangi bir isim yok. 
 
Ve ek olarak Windows'ta kullanýlan birçok programýn muadilini Pardus'ta bulabilirsiniz. 
 
Bunlar; 
 
-------------------------- 
Pardus - Windows 
-------------------------- 
Kword -> Wordpad 
KolourPaint -> Paint 
AmaroK -> Windows Media Player 
Xmms -> Winamp 
K3b -> Nero 
Krec -> Ses Kaydedicisi 
Kmail -> Outlook Express 
Krdc -> Uzak Masaüstü Baðlantýsý 
Konqueror -> Internet Explorer 
Konqueror -> Dosya Yöneticisi 
Kwrite -> Notepad 
KPPP -> Çevirmeli Að Aracý 
Kopete, Amsn -> MSN Messenger 
Gaim -> Gaim 
Skype -> Skype 
Pisi-kga -> Program Ekle Kaldýr 
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Tasma , KDE Kontrol Merkezi -> Denetim Masasý 
Kmag (Ekran Büyüteci) -> Büyüteç 
KCalc (Hesap Makinesi) -> Hesap Makinesi 
KFax , KFaxView (Fax Görüntüleyici) -> Faks Konsolu 
KDE Adres Defteri, Kontact (Daha Geliºmiº) -> Adres Defteri 
ProcessTable (KDE Sistem Ýzleyici) Kýsayolu CTRL+ESC , Ksysgourd (Daha Detaylý) -> 
Görev Yöneticisi 
QTparted (Disk Bölümleyicisi) -> Disk Yönetimi (Bilgisayar Yönetiminin Ýçinde) 
KSystemlog (KSistemGünlüðü) -> Performans Günlükleri ve Uyarýlar (Bilgisayar 
Yönetiminin Ýçinde) 
---------------------------------------------------- 
 
Windows'ta kullanýlan Administrator yani yönetici kullanýcý yerine Linux'ta root yönetici 
kullanýcýsý vardýr. 
 
Pardus'ta da windows'ta olduðu gibi baºlangýçta yönetici gizli kullanýcýdýr. Eðer istenirse 
açýlmasý gerekir. Ama bu pek tavsiye edilmiyor. Zira yönetici olarak yapmamýz gereken 
iºleri x pencere sunucusunu kullanmadan da konsol ekranýndan yapabilmekteyiz. 
 
Windows'ta geliºmiº haklara sahip olmak için gerekli olan yönetici kipinde bir kullanýcý 
olmak yerine Linux'ta yapacaðýn iºlem sýrasýnda kullanacaðýn komutun baºýna sudo 
ekleyerek yönetici kipini gerektiren tüm iºlemleri yapabilirsiniz. Ya da birden fazla kabuk 
penceresinden(Windows'taki MS-Dos komut istemi) birinde(X sunucu ekranýnda yani 
pencere ekranýnda CTRL+ALT+F1 ya da F2 bu ºekilde F6 tuºlarýna basarak 6 Farklý 
kullanýcý ile konsol hesabýný çalýºtýrabilirsiniz) root olarak iºleminizi kabuk'ta da 
yapabilirsiniz. 
 
Konsol ekranýnda dikkat etmeniz gereken önemli ºeylerden biri $ iºareti. Bu iºaret sizin 
normal bir kullanýcý, # iºareti ise sizin root yani yönetici kullanýcý olduðunuzu gösterir. 
Eðer $ iºareti ile belirtilmiº normal kullanýcý kipinden root yani yönetici kullanýcý kipine 
geçmek isterseniz su komutunu vermeniz, kullanýcý adý olarak root ºifre olarakta 
Pardus'un kurulumunda ayarlamýº olduðunuz root ºifresini yazmanýz durumunda # 
iºaretini göreceksiniz. Yani artýk root kipindesiniz. 
 
Birde ~ iºareti sizin Ev Dizininde olduðunuzu gösterir. 
 
Size çok iºinize yarayacaðýný bildiðim için kabuk ekranýnda kullanýlan komutlarý 
öðrenmenizi tavsiye ederim. 
 
Bu niye bu kadar önemli diyebilirsiniz ama pencereler ile anlatýlmasý çok uzun sürecek 
iºlemleri arkadaºýnýzýn size verdiði üç satýrlýk bir kod ile basitçe halledebileceðiniz için 
desem beni anlamýº olursunuz sanýrým. Tabi bunun bir nedeni de Pencere sisteminde o 
anki kullanýcýyý deðiºtirmeden yönetici iºlemlerini yapabilmek. Zira bunun saðlayacaðý 
güvenlik ve kolaylýk yadsýnamaz. 
 
Sýra geldi Windows'ta alýºmýº olduðumuz temel bazý klasörler ve kýsayollar için yaklaºýk 
olarak Pardus'ta denk düºtüðü karºýlýklara. 
 
Bu noktada öncelikle açýklamam gereken birºey var. Pardus'ta Windows'ta olduðu gibi C: 
yada D: gibi harddisk bölümleri bulacaðýnýzý sanýyorsanýz yanýlýyorsunuz. Zira Pardus'ta 
bütün dosyalar tek bir dizin hiyerarºisinde tutulur. Windows kurulu bölümlerinize 
Pardus'ta ana dizindeki yani / dizinindeki media klasörünün içinde hda1, hda2 gibi isimler 
alan klasörlerin içinden eriºebilirsiniz. Unutmadan ºunuda belirteyim Windows'ta olanýn 
aksine Pardus her harddisk bölümünü sadece o bölüme eriºilmek istendiðinde ilk kez 
çalýºtýrýr ve sonraki denemelerde bu ilk eriºimden gelen tampon bilgilerle bu disk 
bölümüne daha çabuk eriºir. 
 
ªunu özellikle belirtmek gerekir. Linux, Windows'tan farklý bir dizin hiyerarºisi izler. Nasýl 
derseniz. Windows'ta genellikle yüklenen programlar program files klasörü altýnda 
saklanýrken Pardus'ta durum size çok daha karýºýk gözükecektir. Pardus'ta bir programýn 
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dosyalarý ayný türdeki dosyalarý saklayan gerekli klasörlere daðýtýlýr. Bu ºekilde aradýðýnýz 
bir yerelleºtirme dosyasýný yani programýn Türkçe çalýºmasý için yapýlmýº çeviri dosyasýný, 
programýn kullandýðý kütüphane dosyasýný yani Windows'taki (.dll) Pardus'taki (.so) 
dosyasý ve bunun gibi belirli bir amaç için kullanýlan dosyalarý yerleºtirilmiº olduklarý 
kendine özgü klasörin içinde bulabilirsiniz. 
 
Bu yapý size baºlangýçta biraz karýºýk gelecektir ama zamanla iºlerinizi daha da 
kolaylaºtýrdýðýný anlayacaksýnýz. 
 
Baºlangýç olarak masaüstünde bulunan Bilgisayarým klasörünün yerini Pardus'ta Sistem 
klasörü alýr. 
 
Yine masaüstünde bulunan diðer bir klasör olan Geri Dönüºüm Kutusu'nun bir benzeride 
Pardus'ta Çöp olarak yer almaktadýr. 
 
ªu ünlü Baºlat çubuðunun yerini ise Pardus'ta yine Pardus isimli bir çubuk almaktadýr. 
 
Masaüstünde bulunan Sistem klösürünün içinde, Depolama Ortamý(yani harddiskler ve cd 
sürücüler gibi ortamlar), Baºlangýç Dizini, Çöp(yada Windows'tan hatýrladýðýnýz Geri 
Dönüºüm Kutusu), Kullanýcý Dizinleri ve Uzak Yerler bulunur. 
 
Windows'ta kurulu bölümün ana dizininde bulunan Documents and Settings klasörünün 
yerini Pardus'ta büyük oranda Ev Dizini (harddiskin içinden eriºmek istediðinizde bu dizini 
home ismiyle görürsünüz) alýr. Ancak yönetici yani root dosyalarý ayrýcalýklý olarak yine 
root isimli dizinde yer alýr. 
 
ªimdi gelelim Program Files klasörünü yaklaºýk olarak Pardus'ta ne temsil ediyora. Bu 
klasör ana dizindeki usr klasörüdür. Ama onun içide Windows'a göre karýºýktýr. 
 
Sanýrým Windows klasörünün Pardus'ta yaklaºýk bir karºýlýðý bile olmadýðýný söylememe 
gerek yok. Dediðim gibi her dosya kendi tipindeki dosyalarýn olduðu dizinde yer almakta. 
 
Pardus'ta (.so) yani kütüphane dosyalarý diðer bir deðiºle Windows'ta bulunan (.dll) 
dosyalarýnýn benzerleri lib ve usr/lib dizinlerinde yer alýr. 
 
Windows'ta bulunan CONFIG.SYS ve AUTOEXEC.BAT gibi sistem açýlýºý ve pencere 
sisteminin düzenini etkileyen dosyalarýn yer aldýðý dizin ise etc dizinidir. 
 
Programlarýn dil dosyalarý ise Pardus'ta usr/share/locale dizininde saklanýr. 
 
Açýlýº seçeneklerinin ve Linux çekirdeðinin yer aldýðý dizin boot dizinidir. 
 
Geçici dosyalarýn yer aldýðý dizinde Pardus'ta tmp ve /var/tmp dizinidir. 
 
Ek olarak Konsol ekranýndaki komutlarýn saklandýðý dizin bin ve sbin dizinleridir. 


