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UNIX Dünyas›n›n Veliaht Prensi LINUX
UNIX ‹flletim Sistemi
Dünyada hiçbir iflletim sistemi, UNIX kadar uzun ve sürekli
geliflerek gündemde kalmay› baflaramam›flt›r. IBM PC’ler için gelifltirilmifl olan Windows serisi iflletim sistemleri kadar yayg›n olmamakla birlikte,
dolayl› yoldan da olsa, UNIX iflletim sisteminin hizmet vermekte oldu¤u kullan›c› say›s›n›n, Windows ve MS-DOS kullanc›lar›n›n say›s›ndan daha fazla
oldu¤u san›lmaktad›r. Örne¤in, Nisan 2002’ye kadar Microsoft MSN, abonelerinin kiflisel web sayfalar›n› yay›nlayan bilgisayar UNIX alt›nda çal›flan
bir Apache sunucusuydu. (Hala öyle oldu¤unu iddia edenler var ya, neyse...)
5-6 y›l öncesine kadar UNIX genellikle güçlü bilgisayarlar dünyas›n›n iflletim sistemiydi. UNIX felsefesinin temelinde, bir bilgisayar›n birden fazla
kullan›c› aras›nda paylafl›lmas› ya da bir kullan›c›n›n ayn› anda birden fazla
ifl yapmas›na olanak sa¤lamas› yatmaktad›r. Bu nedenle, UNIX ile çal›flan
bir bilgisayar›n, kaynaklar›n›n birden fazla ifl aras›nda paylafl›lmas› durumunda performans›n› kabul edilebilir düzeyde tutabilecek güçte olmas› gerekmekteydi.
Bilgisayar teknolojisindeki geliflmeler, donan›mlar› h›zla güçlendirip ucuzlat›nca bunun do¤al sonucu olarak, UNIX iflletim sistemi kendine kiflisel bilgisayar dünyas›nda da yer aramaya bafllad› ve sonunda UNIX iflletim sisteminin x86 tabanl› kiflisel bilgisayarlara bir uyarlamas› olan LINUX, bilgisayar tarihindeki yerini ald›.
LINUX ve UNIX temelde eflde¤er iflletim sistemleridir. Zaten UNIX’in de
çok de¤iflik türevleri bulunmaktad›r; ancak bu türevler aras›ndaki farklar
genellikle ayr›nt›lardad›r. Herhangi bir UNIX’i iyi bilen; özellikle de
UNIX’in felsefesini iyi kavram›fl birisi için hepsi ayn› say›l›r.

Çok ‹fl, Çok Kazanç
UNIX iflletim sistemi, bilgisayar bilimcilerinin “çok kullan›c›l›” (multi-user)
ve “çok iflli” (multi-tasking) ad›n› verdikleri çal›flma koflullar›n› sa¤lar. Bir
baflka deyiflle; UNIX alt›nda çal›flan bir bilgisayar›, birden fazla kullan›c› birbirlerinden ba¤›ms›z olarak ve ayn› anda kullanabilir. Bu birlikte kullan›m
s›ras›nda, bilgisayar›n kaynaklar›n› (merkezi ifllem birimini, ana belle¤ini
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(RAM), disk-teyp gibi yan bellek birimlerini, yaz›c›lar›n›) paylafl›rlar. UNIX,
bu kaynaklar›n kullan›m›n›, paylafl›mdan kaynaklanan performans düflmelerini en aza indirgeyecek flekilde düzenlemeye çal›fl›r.
Bir kullan›c›n›n ayn› anda birden fazla ifl yapabilmesi de bir baflka kolayl›kt›r. Bilgisayar›n›zda uzun bir ifl bafllatt›¤›n›z› varsayal›m; ancak bu ifl, her birkaç dakikada bir sizin klavyeden müdahale etmenizi gerektirsin. Bu durumda, bu uzun ifli bafllat›p yeme¤e gidemezsiniz. Tek ifl düzeninde kullan›m
için tasarlanm›fl bir iflletim sistemi kullan›yorsan›z (MS-DOS gibi), söz konusu program›n yapt›¤› ifl tamamlan›ncaya kadar bilgisayar›n karfl›s›nda
oturmak zorundas›n›z. E¤er bu ifli UNIX alt›nda çal›flan bir bilgisayarda yap›yorsan›z, uzun program›n›z bir yandan çal›fl›rken, siz öte yandan (gene ayn› ekran ve klavyeyi kullanarak) bir baflka ifl yapabilirsiniz. Örne¤in, bu tür
beklemelerde internet üzerinde bir gezintiye ç›kabilirsiniz. fiimdi “Eeee...
Bunda ne var? Windows iflletim sisteminde de bunu yapabiliyorum.” diyorsunuz herhalde. Evet, do¤ru, k›smen yapabilirsiniz. Bir de binlerce dosyadan
oluflan, toplam bir-iki Gigabyte’l›k bir dizini silerken ikinci bir ifl yapmay›
deneyin bakal›m neler oluyor! Windows XP-Professional Edition alt›nda
dizin silerken di¤er tüm servisler duruyor! LINUX alt›nda ise durmuyor!

UNIX Her Yerde Ayn› UNIX...
‹lk kez 1970 y›l›nda ortaya ç›kan UNIX iflletim sistemi, ticari bir amaçla tasarlanmam›flt›; bu yüzden, bu yeni iflletim sistemine ilgi duyan tüm bilgisayar üreticilerine ve bilgisayar›n› UNIX deste¤i ile kullanmak isteyen herkese çok küçük bir ücret karfl›l›¤›nda da¤›t›ld›. Bu sayede, UNIX k›sa sürede geliflti ve yay›ld›. Bu geliflmelere katk›da bulunan bilgisayarc›lar, UNIX’in ilk günlerinde
ortaya at›lan standartlar› geleneklefltirerek korudular. Böylece sa¤lam bir
UNIX gelene¤i ve kültürü olufltu. Kullan›c›lar aç›s›ndan bunun anlam› oldukça basittir: UNIX iflletim sistemini bir kez ö¤rendiniz mi, UNIX’le çal›flan herhangi bir bilgisayar› kolayl›kla kullanabilece¤iniz gibi; al›fl›k oldu¤unuz komut
ve kavramlar›n yüzde 99’u farkl› bilgisayarlarda bile aynen geçerli kalacakt›r.

Çok ‹yi Tasar›mlanm›fl Bir ‹flletim Sistemi
UNIX iflletim sistemi’nin 36 y›ll›k bir geçmifli var. Bu süre bilgisayar endüstrisi için çok ama çok uzundur. Son 36 y›l içinde bilgisayarlar çok de¤iflti, geliflti, h›zland›, küçüldü. 36 y›l önceki donan›m tasar›mlar› çoktan unutuldu
ama UNIX iflletim sistemi, ilk y›llar›nda sahip oldu¤u özellikleri ve yetenek-
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leriyle dimdik ayakta duruyor. 36 yafl›ndaki yafll› UNIX, (belki de sadece
“olgun” demek daha do¤ru) günümüz bilgisayarlar›na çok kolay uyum sa¤lad›. Bundan sonraki geliflmelere de rahatça ayak uydurabilecek gibi görünüyor. Bilgisayar dünyas›, yaklafl›k 50 y›ll›k tarihinin son 30-35 y›l›nda, iflletim sistemlerine ait birçok örnek gördü geçirdi. Bunlardan baz›lar› çok baflar›l› oldu, baz›lar› özel uygulamalara hizmet etti ve ömrünü tamamlad›, baz›lar› piyasaya ç›kamadan yok oldu, unutuldu gitti. ‹flletim sistemleri genellikle donan›m üreticileri taraf›ndan, ürettikleri bilgisayar modelleri için özel
olarak gelifltirildiler. Söz konusu donan›m modelleri ortadan kalkt›kça, bu
bilgisayarlar›n iflletim sistemleri de sahneden ayr›ld›lar.
UNIX için böyle olmad›; çünkü belirli bir marka veya model donan›m için
tasar›mlanmam›flt›. Donan›m modelleri gelifltikçe, UNIX bu yeni platformlara uyarland› ve eski deneyim, yaz›l›m birikimleri zarar görmeden yeni bilgisayar nesillerine tafl›nd›. Bu uyumlulu¤un yarar›n› gören bilgisayar üreticilerinin neredeyse tamam›, iflletim sistemi repertuarlar›na UNIX’i eklemek
zorunlulu¤unu hissettiler. Hatta birçok bilgisayar üreticisi dev firma, kendi
UNIX türevlerini gelifltirdiler. AIX (IBM), ULTRIX (DEC), HPUX (HP),
SINIX (SIEMENS) gibi...

Biraz da Tarih...
1960’l› y›llarda kullan›lan bilgisayarlar, ancak “S›ral› ‹fl Düzeni”nde (Batch
Processing) çal›flabilmekteydi. Bir di¤er deyiflle, kullan›c›lar ve programc›lar,
bilgisayarda yapmak istedikleri iflle ilgili komut ve/veya programlar› bilgisayar›n operatörüne teslim ederler ve s›ran›n kendi ifllerinin yap›lmas›na gelmesini beklerlerdi. Bu s›ra art›k onbefl dakikada m› yoksa üç günde mi gelir, bilinmezdi.
Bu y›llarda, üç önemli kurulufl (AT&T, MIT Üniversitesi ve General Electric)
bir arada yürüttükleri bir projeyle ilk “Zaman Paylafl›ml› ‹flletim Sistemi” (time sharing operating system) üzerinde çal›flmaya bafllad›lar. Proje, bir bilgisayar›n bir anda birden fazla kullan›c›ya hizmet etmesini sa¤layan, kullan›c›lar›n
bilgisayar program›nda olup bitenleri izleyebilece¤i ve programlarla etkileflimli (interactive) olarak çal›flabilecekleri bir ortam yaratmaya yönelikti. Çal›flmalar sonunda MULTICS iflletim sistemi ortaya ç›kt›. (MULTiplexed Information and Computing System) Her fley akademik olarak çok iyiydi; fakat, MULTICS yaz›l›m›, o zamanki bilgisayarlar için biraz büyük ve hantal kal›yordu.
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MULTICS ekibiyle birlikte çal›flan ve uzay araflt›rmalar›nda kullan›lan benzetim (simulasyon) yaz›l›mlar› üretmekte olan Ken Thompson hayat›ndan
pek memnun de¤ildi. Proje arkadafllar›, onun üzerinde çal›flt›¤› programlar›n sistem kaynaklar›n› çok zorlad›¤›ndan sürekli flikayet ediyorlard›. Bu
yüzden, Thompson, sadece baflkalar›n›n bilgisayar› kullanmad›¤› zamanlarda çal›flabiliyordu. Bu böyle devam edemezdi. Thompson, çal›flmalar›n› kendisine ait olan eski ve küçük bir DEC PDP-7 bilgisayar›nda tamamlamaya
karar verdi. Ama bu bilgisayar›n iflletim sistemi de gereksinimlerini karfl›lam›yordu; bu yüzden kendi istekleri ve gereksinimleri do¤rultusunda bir iflletim sistemi gelifltirmeye koyuldu. MULTICS’in yararl› buldu¤u ve be¤endi¤i özelliklerinin tümünü kulland›. Hatta, o kadar ki, yeni iflletim sisteminin ad›n› MULTICS’den esinlerek UNICS koydu. Bu ismin sonradan
UNIX’e dönüfltürüldü¤ü Brian Kernighan (C Programlama dilini ve
UNIX’i yaratan ekibin önemli isimlerinden) taraf›ndan anlat›lmaktad›r.
1970 y›l›nda UNIX iflletim sisteminin ilk sürümü DEC PDP-7 modeli bir
bilgisayarda tamamlanm›flt›. ‹flletim sistemi, programc›lar için yararl› olacak
flekilde tasar›mlanm›fl ve özellikle metin iflleme yetenekleri (text processing)
oldukça geliflmiflti. 1971 y›l›nda Bell Labs flirketi UNIX iflletim sistemini, yeni metin iflleme sistemlerinde kullan›lacak standart olarak kabul etti. 1972
Haziran ay›nda gelindi¤inde, art›k dünyada 10 kadar bilgisayar UNIX iflletim sistemi ile çal›flmaktayd›. Bu arada, Dennis Ritchie ve Brian Kernighan,
C programlama dili üzerindeki çal›flmalar›n› büyük ölçüde tamamlam›fllard›.
1973 y›l›nda, UNIX iflletim sistemi, C programlama diliyle bafltan yaz›ld›.
Böylece bilgisayar tarihinin “yüksek seviyeli bir dil ile yaz›lm›fl olan ve donan›mdan ba¤›ms›z” ilk iflletim sistemi ortaya ç›km›fl oldu.
1974 y›l›ndan bafllayarak, AT&T flirketi, bu yeni iflletim sistemininin kaynak
programlar›n›, baflta Columbia Üniversitesi olmak üzere birçok üniversite
ve yüksek okula ÜCRETS‹Z olarak da¤›tt›. UNIX iflletim sisteminin önlenemez yükselifli bafllam›flt›. (Asl›nda o tarihlerde bu yükselifli flimdiki gibi
önlemek isteyen kimse oldu¤unu da sanm›yoruz.) 1975 y›l›na gelindi¤inde,
AT&T, UNIX Sürüm 6’y› kullanmaktayd› ve art›k UNIX kullanmak isteyenler, küçük de olsa bir lisans ücreti ödemek zorundayd›. UNIX, standart
bir C kütüphanesi ile birlikte da¤›t›lmaya baflland›. Böylece; C dili, UNIX
iflletim sistemi için yaz›l›m gelifltirmek isteyenlerin ö¤renmesi gereken bir dil
olarak yayg›nlaflt›.
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1977 y›l›nda, Berkeley Üniversitesi, ilgilenenlere UNIX üzerindeki birikimlerini, “1BSD: 1st Berkeley Software Distribution” adl› bir ürün olarak da¤›tmaya bafllad›.
1978 y›l›nda Bill Joy ve Özalp Babao¤lu (University of California-Berkeley’de yüksek lisans ö¤rencisi) UNIX iflletim sistemine sanal bellek (virtual
memory) özelli¤ini eklediler. Art›k UNIX tam bir iflletim sistemi olmufltu.
(Ref: Unix Administration Guide for System V, Rebecca Thomas, ISBN 013-942889-5)
1979 y›l›nda, AT&T yedinci sürümü piyasaya ç›kard›. UNIX’in yarat›c›lar›ndan Ken Thompson’un Berkeley Üniversitesi’nde ders vermeye bafllamas›yla AT&T ve Berkeley ekipleri UNIX’i h›zla gelifltirmeye bafllad›lar. Sonunda, ABD Savunma Bakanl›¤›’na ba¤l› DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency: ‹leri Savunma Araflt›rma Projeleri) bölümü, UNIX
için bir bütçe ay›rmaya karar verdi.
1979’da UNIX art›k iyice yayg›nlaflm›flt›. Üniversite y›llar›nda UNIX ö¤renen, kullanan ve be¤enen ö¤renciler UNIX’i sanayiye tafl›maya ve donan›m
üreticileri, tasar›m aflamalar›nda UNIX iflletim sistemini de göz önünde bulundurma zorunlulu¤unu hissetmeye bafllad›lar.
1980 y›l› sonunda, büyük bilgisayar üreticilerinin hepsi, hiç de¤ilse baz› modellerinde, UNIX kullanmaya bafllad›lar.
1983 y›l›nda MIT Üniversitesi’nden Richard Stallman “özgür yaz›l›m” (free
software) kavram› etraf›nda GNU organizasyonunu kurdu. Bu organizasyon; bilimin h›zl› geliflmesini, bilim adamlar›n›n yapt›klar› araflt›rmalar›n sonuçlar›n› makaleler fleklinde yay›nlamalar›na, baflka bilim adamlar›n›n da
bunlardan yararlanarak yeni araflt›rmalara yönelmesi fleklinde aç›klanabilir.
GNU organizasyonu yaz›l›m dünyas›nda da benzeri flekilde paylafl›m olmas› durumunda, biliflim dünyas›ndaki zaten h›zl› olan geliflmelerin insanl›k yarar›na daha da h›zlanaca¤›n› savunuyor.
Richard Stallman, “özgür yaz›l›m”› tan›mlarken “özgür” sözcü¤ünü
• Bir yaz›l›m› istedi¤iniz gibi kullanma, kopyalama ve da¤›tma özgürlü¤ü,
• Bir yaz›l›m› istedi¤iniz gibi de¤ifltirme, gelifltirme özgürlü¤ü,

8

UNIX Dünyas›n›n Veliaht Prensi... LINUX...

• Gelifltirilmifl yeni yaz›l›m› da istedi¤iniz gibi ço¤altma ve da¤›tma özgürlü¤ü olarak tan›ml›yor.
Stallman’a “GNU ne demek; neyin bafl harfleri?” diye soruldu¤unda “GNU
is not UNIX!” yan›t›n› vermifl. Ancak bir biliflimciye yaraflacak, özdevinimli (recursive) bir yan›t!

LINUX Do¤uyor
1991 y›l›nda Hollandal› üstad Prof. Andrew S. Tanenbaum, ö¤rencilerinin
iflletim sistemlerinin ayr›nt›lar›n› ve ifllevlerini daha iyi görebilmeleri hatta
gelifltirebilmeleri için 8086 serisi mikroifllemciler için MINIX iflletim sistemini gelifltirdi. Kodu tamamen aç›k ve dolay›s›yla herkesin kullanabilece¤i
ve gelifltirebilece¤i bu minik iflletim sistemi tamamen UNIX’den esinlenilmiflti. O y›llarda internet üzerinde MINIX kullan›c› ve programc›lar›n›n çeflitli teknik tart›flmalar›n› yürüttükleri haber gruplar› vard›. Bir gün bu gruba flöyle bir mesaj geldi:
From: torvalds@klaava.Helsinki.FI (Linus Benedict Torvalds)
Newsgroups: comp.os.minix
Subject: What would you like to see most in minix?
Summary: small poll for my new operating system
Message-ID: <1991Aug25.205708.9541@klaava.Helsinki.FI>
Date: 25 Aug 91 20:57:08 GMT
Organization: University of Helsinki
Hello everybody out there using minix I’m doing a (free) operating system (just a hobby, won’t be big and
professional like gnu) for 386(486) AT clones. This has been brewing;
since april, and is starting to get ready. I’d like any feedback on
things people like/dislike in minix, as my OS resembles it somewhat
(same physical layout of the file-system (due to practical reasons)
among other things). I’ve currently ported bash(1.08) and gcc(1.40),and
things seem to work. This implies that I’ll get something practical
within a few months, and I’d like to know what features most people
would want. Any suggestions are welcome, but I won’t promise I’ll
implement them :-)
Linus (torvalds@kruuna.helsinki.fi)
PS. Yes - it’s free of any minix code, and it has a multi-threaded fs.
It is NOT portable (uses 386 task switching etc), and it probably never
will support anything other than AT-harddisks, as that’s all I have :-(.
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Helsinki Üniversitesi ö¤rencilerinden Linus Torvalds bu mesaj›nda MINIX
kullan›c›lar›na seslenerek, özetle hobi olarak 386 ve 486 serisi kiflisel bilgisayarlara yönelik yeni ve ücretsiz bir iflletim sistemi üzerinde çal›flt›¤›n› ve art›k
bir yerlere gelmeye bafllad›¤›n› söylüyordu. GNU C derleyicisini ve bash kabuk kodunu yeni ortama aktarmay› baflard›¤›n› ve art›k birkaç ay içinde pratik baz› sonuçlar almay› umdu¤unu da ekliyordu. MINIX kullan›c›lar›ndan
bu yeni iflletim sistemi hakk›ndaki görüfllerini bildirmelerini isteyen Torvalds,
gelebilecek önerilerin hepsini dikkate alamayaca¤›n› da belirtirken o zamanki disk arabirim standard› olan AT disk arabirimi d›fl›nda diskleri destekleyecek modülleri büyük olas›l›kla hiçbir zaman gelifltirmeyece¤ini de eklemiflti.
Linus Torvalds bu yeni iflletim sistemine kendi ad›ndan esinlenerek LINUX
ad›n› verdi. Eylül 1991’de ilk sürümü olan LINUX 0.01 Net’te yerini ald›.
20 gün gibi k›sa bir süre içinde o kadar çok de¤ifliklik ve düzeltme geldi ki,
5 Ekim 1991 de Linus Torvalds 0.02 sürümünün da¤›t›m›na bafllad›. Haftalarla ölçülen sürelerle di¤er sürümler takip etti. LINUX’un kodu kollektif
olarak gelifltiriliyordu. Birileri disket sürücülerini destekleyen kodu gelifltirirken baflkalar› da o zamanlar›n en geliflmifl grafik standartlar› olan VGA
(640 x 480, 256 renk) deste¤i üzerinde çal›fl›yordu. Herkes bir ucundan tutmufl, her iki-üç haftada bir yeni sürüm ç›kart›l›yordu.
Ayn› tarihlerde, Richard Stallman ve kurdu¤u FSF (Free Software Foundation, Aç›k Yaz›l›m Derne¤i), “GNU iflletim sistemi” ad› alt›nda bir araya getirdi¤i birçok özgür yaz›l›m ile yeni bir projeyi hayata geçirmekteydi. Bu iflletim sisteminin en önemli eksiklerinden biri yeterince olgun bir çekirde¤e
(kernel) sahip olmamas›yd›. ‹flte Torvalds’›n yaratt›¤› ve h›zla geliflmekte
olan Linux, bu önemli eksi¤i kapatarak ve Genel Kamu Lisans› (GPL: GNU
General Public License) alt›nda korunarak bu projeye kat›ld›. Bu iki proje,
o gün bugündür, birlikte “GNU/Linux iflletim sistemi” olarak an›lmaktad›r.
Genel Kamu Lisans›’na sahip yaz›l›mlar ‹ngilizce “free” sözcü¤üyle tan›mlan›rlar. Bu “free” sözcü¤ü “bedava” anlam›nda kullan›lmam›flt›r; “özgür”
anlam›nda kullan›lm›flt›r. GNU lisans› alt›ndaki bir ürünün ücreti olabilir
ama mutlaka “özgür” olmal›d›r. Özgürlükten kastedilen; ürünün özgürce
kullan›lmas›, özellikle kaynak kodunun serbestçe da¤›t›lmas› ve bu kaynak
kod üzerinde serbestçe gelifltirmelerde bulunulabilmesidir. GKL lisans›na
sahip bir program gelifltirildi¤inde, yeni ve geliflmifl sürüm de otomatik olarak GKL alt›nda olacakt›r; yani kodu gelifltirenler yeni kaynak kodlar›n› da
isteyen herkese gene “özgür” olarak vermelidir.
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GKL’n›n Türkçe tam metnini bu kitab›n sonundaki eklerde bulacaks›n›z;
ancak sab›rs›z okuyucular için ana hatlar›yla GKL mant›¤› flöyledir:
GKL ile da¤›t›lan programlar›n kaynak kodu isteyen herkese aç›k olmal›d›r.
‹steyen herkes bu kaynak kod üzerinde istedi¤i de¤iflikli¤i yaparak daha
geliflmifl veya farkl› bir ürün elde edebilir; ancak bu yeni ürün de GKL alt›nda olmal›d›r. Bir yaz›l›m ürününü (program, dokümantasyon, kavram, tasar›m) GKL alt›nda serbestçe da¤›tabilirsiniz ancak bu ürün üzerinde eme¤i
geçenlerin isimlerini de¤ifltiremez veya yok edemezsiniz. Daha ayr›nt›l› bilgi isteyenler bu kitab›n sonundaki GKL metnini okuyabilir veya
www.gnu.org adresine baflvurabilir.

LINUX Çeflitleri
Asl›nda tek çeflit LINUX vard›r; o da GNU-LINUX’tur. LINUX dünyas›na bir kez aya¤›n›z› att›ktan sonra sürekli olarak “Mandriva LINUX”,
“Mandrake LINUX”, “Debian LINUX”, “Suse LINUX”, “Gelecek LINUX”, “Ubuntu LINUX”, “RedHat LINUX”... duyacaks›n›z.
Bu isimler, LINUX çeflitlerinin isimleri de¤il, çeflitli GNU-LINUX da¤›t›mlar›n›n isimleridir. “Da¤›t›m” sözcü¤ü üzerinde durulmas› gereken bir sözcük, çünkü art›k bu sözcü¤ü çok duyacak ve çok kullanacaks›n›z.
Asl›nda, FSF’in kurucusu Richard Stallman, “GNU/LINUX” iflletim sisteminin yaln›zca “LINUX” olarak an›lmas›ndan hakl› olarak çok flikayetçidir.
“LINUX” sadece çekirde¤in ad›d›r. Ancak, GNU/LINUX kullan›c›lar›, gelifltiricileri ve konuyla ilgili yazanlar uzun y›llard›r k›saca “LINUX” demeyi
tercih ettiler. Art›k bu al›flkanl›¤› de¤ifltirmek olanaks›z hale geldi. Biz de,
Stallman’›n aff›na s›¤›narak, do¤ru ad› “GNU/LINUX” olmas›na ra¤men,
bu kitab›n konusu olan iflletim sistemini “LINUX” ad›yla anaca¤›z. “LINUX” dedi¤imizde sadece çekirdekten de¤il, tüm iflletim sisteminden söz
ediyor olaca¤›z.

Bildi¤iniz gibi üzerinde hiçbir uygulama program› olmayan bir iflletim sistemi fazla ifle yaramaz. Olas› tüm uygulama programlar›n› da iflletim sistemi
üreticisinden bekleyemezsiniz. Bu durumda birilerinin iflletim sistemini yayg›n kullan›lan uygulama programlar›yla birlikte paketleyip bir “da¤›t›m”
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oluflturmas› gerekir. Örne¤in Microsoft, XP iflletim sisteminin da¤›t›m paketini olufltururken içine XP iflletim sisteminin yan›s›ra Internet Explorer,
Outlook, MediaPlayer, Wordpad gibi bir sürü uygulama paketini de yerlefltirir. E¤er standart paketin içinde yer almayan uygulama programlar›na gereksiniminiz varsa, onlar› ayr›ca sat›n al›rs›n›z.
‹flte Mandriva, RedHat, SuSE, Debian, Ubuntu gibi firma ya da kurulufllar›n kendi LINUX da¤›t›m paketlerini haz›rlarken yapt›klar› da aynen budur.
Her da¤›t›m kuruluflu kendi kurulum yaz›l›m›n› gelifltirir, da¤›t›m paketinde
yer almas›n› uygun gördü¤ü uygulama programlar›n› pakete ekler (örne¤in
web taray›c› olarak Mozilla Firefox, Netscape, Galeon, Konqueror gibi yaz›l›mlar›, masa üstü yönetimi için KDE, GNOME gibi yaz›l›mlar› seçip da¤›t›mlar›na yerlefltirir) ve da¤›t›m› piyasaya sürer. Gerek LINUX, gerekse
birçok uygulama yaz›l›m› GKL ile da¤›t›lan “özgür” yaz›l›mlar oldu¤u için
bunlarla oluflturulan da¤›t›m paketleri de GKL ile da¤›t›l›r. Neredeyse hiçbirine para ödemek zorunda olmazs›n›z. Mandriva da¤›t›m›n› m› be¤endiniz; gider www.mandriva.com’dan en son sürüm da¤›t›m› indirirsiniz. E¤er
internet ba¤lant›n›z›n h›z› uygun de¤ilse ya da yan›nda ka¤›da bas›lm›fl kurulum k›lavuzu istiyorsan›z o zaman az bir bedel ödeyip da¤›t›m›n CD ve kitaplar›ndan oluflan bir paket ›smarlayabilirsiniz.
Çeflitli LINUX da¤›t›mlar› aras›nda küçük ve önemsiz farklar olmas›na ra¤men baz›lar› di¤erlerine göre daha baflar›l›d›r. Örne¤in, kurulum program›n›n tan›yabildi¤i donan›m unsurlar› (ses kart›, video kart› gibi) zenginli¤i aç›s›ndan en be¤enilen da¤›t›m SuSE’dir. Kurulum aç›s›ndan en kolay olarak
nitelendirilen da¤›t›m Mandriva’d›r. Kurulum s›ras›nda en fazla seçenek sunan da¤›t›m ise RedHat olarak kabul edilir. Biz bu kitap için kurulumu en
kolay olan Mandriva’y› seçtik.
Bir kez kurulduktan sonra, tüm da¤›t›mlar neredeyse birbirinin ayn› LINUX bilgisayar› oluflturur. Örne¤in, Mandriva da¤›t›m›nda Apache web sunucusu ile ilgili dosyalar /var/www dizini alt›na yerlefltirilirken ayn› dosyalar
bir baflka da¤›t›mda /home/httpd dizini alt›na yerlefltirilebilir. Sonuçta her
ikisi de web sunumunu Apache ile yapar, Apache ayar dosyalar›n›n isimleri
ve içerikleri ayn›d›r ama yerleri de¤ifliktir.
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Da¤›t›mlar aras›nda gözleyece¤iniz farklara bir baflka örnek de, LINUX
ayarlar›n› grafik arabirimlerle yapmak için da¤›t›m firmalar›n›n gelifltirdikleri yaz›l›mlard›r. Örne¤in Mandriva’nin “Mandriva Control Center” isimli
grafik arayüzlü destek program› yeni bafllayanlar için büyük kolayl›kt›r.
Sözün k›sas›, LINUX ö¤renmek ve kullanmak aç›s›ndan da¤›t›m›n Mandriva m› oldu¤u, yoksa Debian m› oldu¤u pek fazla farketmez. Ancak size önerimiz s›k s›k da¤›t›m›n›z› de¤ifltirmemenizdir. LINUX yüzlerce dizin içine
yerlefltirilmifl binlerce dosyadan oluflan büyük bir iflletim sistemidir ve çeflitli denetim dosyalar›n› elinizle koymufl gibi bulabilmek önemlidir. S›k s›k da¤›t›m de¤ifltiren sistem yöneticilerinin ortak s›k›nt›s›, arad›klar›n› kolay bulamamalar›d›r.

Bir de “Free BSD” UNIX Varm›fl...
Evet var! LINUX’la hiçbir ilgisi olmayan ama LINUX gibi özgür olan bir
UNIX da¤›t›m› daha vard›r. ‹flin “asl›na” bakarsan›z UNIX profesyonelleri
sunucu olarak kullan›lacak Intel tabanl› bilgisayarlar›na genellikle FreeBSD
kurarlar. Hem performans hem güvenlik aç›s›ndan FreeBSD’nin, GNU-LINUX’a göre üstün oldu¤u söylenir. Ancak FreeBSD’yi kurmak zordur; hele UNIX dünyas›na yeni ad›m atm›fl olanlar için... FreeBSD’nin bir de masa
üstü ifllevlerine iliflkin deste¤i zay›ft›r. Örne¤in birçok ayar ve kurulum
yaz›l›m›n›n grafik arabirimi yoktur. FreeBSD, uzaktan ve/veya konsoldan denetlenecek, veritaban› sunucusu, web sunucusu, e-posta
sunucusu gibi hizmetlerde kullan›lacak bilgisayarlar için idealdir.

UNIX Gelene¤i
Çok genifl bir araflt›rmac› kitlesi taraf›ndan gelifltirilmesine ra¤men UNIX, ilk
tasar›mland›¤› günlerdeki özelliklerinden pek uzaklaflmam›flt›r. Bunun en
önemli nedeni, bu araflt›rmac›lar›n yaz›l› olmayan geleneklere ba¤l› kalm›fl olmalar›d›r. Belki de UNIX, baflar›s›n› bu gelenekselleflmeye borçludur. (Japon’lar›n ekonomik mucizesinin de geleneklere ba¤l›l›k oldu¤u söylenmez
mi?) Örne¤in, dizinlerdeki dosyalar›n detayl› listesini veren ls komutunun
100 Megabyte’dan büyük dosyalarda ortaya ç›kan hatas› hala düzeltilmemektedir. Her ne kadar çok tutucu bir tablo çizmifl olsak da, 1990’l› y›llarda iki
ayr› UNIX ekolü olufltu¤undan söz etmek gerekmektedir: Berkeley Üniversitesi’nin yürüttü¤ü BSD ekolü ve AT&T flirketinin yürüttü¤ü AT&T UNIX
(SVR4: System 5 Release 4) ekolü. Bu iki tip UNIX, kullan›c›lar› aç›s›ndan
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pek önemli farkl›l›klar göstermese de, sistem yöneticileri aç›s›ndan çok farkl›d›rlar. 1992 y›l›ndan bafllayarak AT&T UNIX’i gelifltiren ekipler, BSD
UNIX’in üstün özelliklerini AT&T UNIX ile birlefltirerek SVR4 UNIX’i ortaya ç›kard›lar ve BSD ekolüne göre önemli bir üstünlük kazand›lar.

UNIX’i UNIX Yapan Özellikler
Belki baz› noktalar tekrar edilmifl olacak ama, UNIX’i UNIX yapan özellikleri bir kez daha s›ralamak istiyoruz. Kitab›n okunmas› s›ras›nda ve daha
önemlisi LINUX iflletim sistemi’ni kullan›rken yararl› olaca¤› inanc›nday›z.
• UNIX “çok kullan›c›l›” bir iflletim sistemidir. Kullan›ld›¤› bilgisayar›n bir
anda birden fazla kifli taraf›ndan kullan›lmas›n›; daha do¤rusu paylafl›lmas›n› sa¤layabilmektedir.
• UNIX “çok ifl düzeni”ni sa¤layan bir iflletim sistemidir. Kullan›c›lar›n herbirinin, ayn› anda birden fazla ifl yapmalar›na olanak sa¤lar.
• UNIX, donan›mdan ba¤›ms›zd›r. Hangi bilgisayar üzerinde kullan›l›rsa
kullan›ls›n, kullan›c›lar›na göründü¤ü flekli ayn›d›r. Ö¤rendikleriniz kal›c›d›r.
• UNIX iyi tasar›mlanm›flt›r. Teknolojideki geliflmelere kolayl›kla uyum sa¤lad›¤› ve sa¤layaca¤› kan›tlanm›flt›r.
• UNIX, bir iflletim sistemi standard› olarak kabul edilmifltir. Bu sayede
farkl› marka ve model bilgisayarlar birbirleriyle uyumlu k›l›nabilmektedir.
Internet’in bu denli h›zl› geliflmesi ve yayg›nlaflmas› UNIX’in getirdi¤i
standartlar sayesinde olmufltur.

LINUX’u LINUX Yapan Özellikler
Asl›nda LINUX, UNIX üzerine gelifltirilmifl bir iflletim sistemi de¤ildir. LINUX iflletim sisteminde bir sat›r bile UNIX kodu kullan›lmam›flt›r. UNIX
kavramlar› kullan›larak tasar›mlanm›fl olmas›ndan gelen özelliklerin yan›s›ra
LINUX’un belki de en önemli özelli¤i arkas›ndaki destektir. Sorununuz ne
olursa olsun, dünyan›n bir yerlerinde size yard›mc› olabilecek birileri mutlaka bilgisayarlar›n›n bafl›nda çal›flmaktad›r. Sorunuzu do¤ru tart›flma listelerine iletti¤inizde en fazla 10-15 dakika içinde yan›t al›rs›n›z. ‹flte biraz da bu
yüzden kitab› Mandriva da¤›t›m›n›n ‹ngilizce kurulumu üzerine yazd›k. Japonya’daki bir LINUX uzman›n›n sorunuzu anlayabilmesi için soruyu ‹ngi-
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lizce olarak kaleme (pardon, klavyeye) almak zorundas›n›z. Bunun için de
‹ngilizce LINUX terminolojisini bilmelisiniz.
Bir baflka önemli özelli¤i h›zl› ve sürekli geliflmesidir. Her hafta LINUX için
yeni ve çok kullan›fll› bir yaz›l›m ortaya at›lmaktad›r. Bunlar kimi zaman güvenlikle ilgili, kimi zaman yeni bir internet servisiyle ilgili olmaktad›r. Bu yaz›l›mlar ço¤unlukla da “özgür” olmaktad›r. Rahatl›kla, lisans endiflesi olmadan bilgisayar›n›za kurup deneyebilirsiniz.
LINUX güvenlidir. Herfleyden önce virüs derdi yok denecek kadar azd›r.
UNIX iflletim sisteminin çok kullan›c›l› ortamlarda iflletim sisteminin kendini kullan›c›lara karfl› korumak için kulland›¤› standart güvenlik yöntemleri,
sistemleri virüslere karfl› da rahatl›kla koruyabilmektedir.
LINUX bilgisayarlar› “k›rmak” kolay de¤ildir. Kaynak kodunun aç›k olmas› sayesinde LINUX iflletim sisteminin yeni eklenen modülleri yüzbinlerce
merakl› taraf›ndan didik didik edildi¤i için güvenlik gedikleri çok çabuk bulunmakta ve düzeltilmektedir.
Daha saymaya devam edersek kitaba bir türlü bafllayamayaca¤›z.

Neden Mandriva LINUX?
Aç›kças› en k›sa yol bildi¤iniz yoldur da ondan! Baba-o¤ul uzun süredir
Mandrake ve Mandriva da¤›t›mlar›n› kullan›yoruz. Art›k hangi ayar dosyas›
hangi dizinde bulunur, ayarlar›n varsay›lan de¤erleri nedir; iyice al›flt›k. Bu
al›flkanl›klar da bizi sad›k birer Mandriva kullan›c›s› yapt›. Bir baflka LINUX da¤›t›m›na geçmek için flimdilik hiçbir neden göremiyoruz. Üstelik
Mandriva’n›n kurulumu kolay; çok say›da de¤iflik görüntü kart›n›, ses kart›n› sorunsuz destekliyor. ‹flletim sistemini güncellefltirmek; yani gerek iflletim
sisteminin modüllerinin, gerekse uygulama yaz›l›mlar›n›n yeni sürümlerini
yüklemek çok kolay. Eh, daha ne isteyece¤iz ki...

Neden ‹ngilizce Kurulum?
“Tarih biçim resmi tüm dizin girişi çevrilmeden önce son bulur.”

Bu cümle ORACLE veritaban› yönetim sistemi yaz›l›m›n›n Türkçe’lefltirilmifl
bir sürümünün hata mesajlar›ndan birisidir. ‹flte bu yüzden “‹ngilizce da¤›t›m”...
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Çeviri yapmak zor ifltir. Hele sözcük say›s›, karakter say›s› gibi s›n›rlamalar
varsa...
Asl›nda Mandriva da¤›t›m›, gerek kurulum gerekse kullan›m aflamalar›nda
Türkçe’yi gayet güzel destekleyen bir pakettir. Türkçe deste¤i derken yaln›zca Türkçe’ye özgü karakterlerden söz etmiyoruz; mesajlar›yla, aç›klamalar›yla, bafll›klar›yla Türkçe deste¤inden söz ediyoruz.
Bu güçlü deste¤e ra¤men kitab›m›zdaki tüm örnekleri, tüm ekran görüntülerini ‹ngilizce kurulum ve kullan›m için verdik. Bunun en önemli nedeni
‹ngilizce’nin bilgisayar dünyas›n›n standart dili olmas› ve bu iflle ciddi olarak u¤raflanlar›n ‹ngiliz dilini olmasa bile bu dildeki bilgisayar terimlerini
bilmesinin kaç›n›lmaz bir zorunluluk olmas›d›r.
‹flletim sisteminizi kurdu¤unuzda baflka hiçbir yaz›l›m, kitap veya ‹nternet
kayna¤›na gereksinim duymayaca¤›n›za emin olabilseniz sorun olmayacakt›r
ama ne yaz›k ki gerçekler böyle de¤il. Hadi LINUX’unuzu Türkçe LINUX
olarak kurdunuz diyelim... GIMP uygulamas›n› ne yapacaks›n›z, Java VM
paketini ne yapacaks›n›z?
Günün birinde çözmeye u¤raflt›¤›n›z bir sorunla ilgili olarak LINUX tart›flma listelerinde bir Japon ya da Yeni Zelandal› taraf›ndan yaz›lm›fl notlarda
“Check your file system;
make sure that the partition table is correct;
make sure that your users are all configured to use the bash shell”
gibi cümleler göreceksiniz. Gerek genel bilgisayar terimlerinin, gerekse LINUX terimlerinin ‹ngilizcesini biliyorsan›z bu notlardan yararlanarak sorununuzu çözme flans›n›z çok yüksektir. E¤er bu gibi ‹ngilizce belgelerde yaz›lanlar size hiçbir fley ifade etmiyorsa çözümün Türkçe destek sitelerine ve
yard›m belgelerine yans›mas›n› beklemek zorundas›n›z demektir.
Asl›nda flöyle bir düflünürseniz ana dili ‹ngilizce olanlar›n da bilgisayar bafl›na oturduklar›nda iflleri zor: http, apache, ftp, telnet, file system, mouse,
root gibi sözcükler (ya da bizim dünyam›zda sözcükleflmifl k›saltmalar) onlara da pek bir fley ifade etmemektedir. Örne¤in UNIX dünyas›nda pek
yayg›n kullan›lan “root” sözcü¤ünün günlük ‹ngilizce’deki “root” sözcü¤üyle yak›ndan uzaktan bir ilgisi yoktur.
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Sözün k›sas›: Biliflim dünyas›n›n kendine özgü bir dili var ve bu dil tarihsel
nedenlerle ‹ngilizce’den türemifl. Bu dili konuflamayanlar›n ve yazamayanlar›n da biliflim dünyas›nda baflar› flans› yok denecek kadar az; onun için ya
“bilingilizce” ö¤reneceksiniz ya da bu iflten vazgeçeceksiniz.
Pusula Yay›nc›l›¤›n “‹ngilizce-Türkçe Ansiklopedik Biliflim Sözlü¤ü”
(ISBN 975-6477-03-2) elinizin alt›nda olursa kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz.

LINUX’u “Gerçekten” Ö¤renmek ‹steyenlere Ö¤ütler
Bilgisayar›n›zdaki di¤er iflletim sistemlerini silin ve bir daha yüklemeyin. Bilgisayar›n›zda LINUX öncesi, yapmaya al›flt›¤›n›z ifllerin hepsini LINUX alt›nda da yapabilirsiniz. Bafllang›çta zorluklarla karfl›lat›¤›n›zda hemen havlu
atmay›n. LINUX konusunda baflkalar›yla yaz›flabilece¤iniz, soru sorabilece¤iniz, sohbet edebilece¤iniz sitelerle ilgilenin; listelere üye olun. Kitap, dergi okuyun.
‹flte size birkaç bafllang›ç noktas›:
• linux.org.tr
• lkd.org.tr
• gelecek.com.tr

Mandriva LINUX Kurulum Öncesi Haz›rl›klar
Kurulum Öncesi Bilinmesi Gerekenler
Nas›l Bir Bilgisayar Gerekli?
Bütün yemek tarifleri malzeme listesiyle bafllar. Biz
de öyle yapal›m bari...
• En az 128 Mbyte bellek, 256 MB olsa iyi olur.
• Pentium, Celeron, Athlon, Duran, Sempron,
K6 ve Via C3 ifllemci.
• 3-4 GigaByte disk, 40 GB veya daha fazlas› daha
da keyifli olacakt›r.
• 1024x768 çözünürlükte 256 renk destekleyecek
bir görüntü kart›. (800x600 de olur)

17

Kim Korkar LINUX’tan?

• Fare.
• A¤ ba¤lant›s› için bir Modem veya Ethernet arabirimi, ADSL.
• CD sürücüsü olan bir bilgisayar iflinizi görecektir.
Daha güçlü bir bilgisayar elbette daha keyifli olacakt›r. LINUX’u diski bofl
bir bilgisayara; daha do¤rusu bilgisayar›n bofl bir diskine kurmak daha güvenli olacakt›r; ancak flart da de¤ildir. E¤er bilgisayar›n›zda tek bir disk varsa; bu diskte de 3-4 GByte bofl bölüm (partition) varsa LINUX’u bu bofl
alana kurabilirsiniz. Büyük olas›l›kla bilgisayar›n›zda flu anda Windows ailesinden bir iflletim program› kurulmufl durumdad›r ve do¤al olarak diskinizde bofl bir bölüm yoktur. Dikkat edin; bofl “yer” demiyoruz, bofl “bölüm” diyoruz.
Disk Bölümleri (Partition)
Fiziksel bir diski, örne¤in 4 bölüme ay›rarak, sanki 4 ayr› diskmifl gibi kullanmak olas›d›r. Her diskin üstünde
bir “bölümlendirme tablosu” (partition table) kay›tl›d›r.
Bu tablo bölümlenmemifl disklerde bile vard›r çünkü
“bölümlenmemifl disk” asl›nda “tek bölümlü” bir disktir.
Disk bölümlendirmenin önemli birkaç yarar› vard›r. ‹lk baflta, kapasitesi
kullan›lan iflletim sisteminin destekleyebildi¤i disk kapasitesini aflan çok büyük diskleri parçalamakta kullan›l›r. Örne¤in, 30 Gbyte’›n üstündeki diskler Windows 98 ikinci sürüme kadar sorun yaratmaktayd›.
Disk bölümlendirme disk yedeklemeyi de kolaylaflt›r›r. fiimdilik bunun ayr›nt›lar›na girmeyelim; böylece kabul edin lütfen.
Disk bölümlendirmenin bu aflamada bizim için en önemli yarar› bir diske
birden fazla iflletim sistemi yükleyebilme olana¤›n› yaratmas›d›r. Örne¤in iki
bölüme ayr›lm›fl bir diskin ilk bölümünde Windows ailesinden bir iflletim
sistemi; ikincisinde de LINUX yer alabilir.
Windows yüklü diskleri veri kaybetmeksizin sonradan bölümlendirmek kolay de¤ildir; daha do¤rusu standart Windows araçlar›yla bunu yapamazs›n›z.
Bu ifl için Partition Magic diye ayr› bir Windows uygulama yaz›l›m› vard›r,
onu kullanabilirsiniz.
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Windows 9x ve Windows ME sürümleri ile NT tabanl› Windows 2000 ve
Windows XP sürümlerinin disk formatlama yöntemleri farkl› olabilmektedir. NTFS (NT File System) ad› verilen disk format› ile Windows 9x serisinin kulland›¤› FAT16 ve FAT32 formatlar›n›n veri bloklar›n› disk üzerinde
yerlefltirilme yöntemleri çok farkl›d›r. Piyasada sonradan disk bölümleyebilen birçok yaz›l›m olmas›na ra¤men NTFS serisi formatlar› da sorunsuz destekleyen Partition Magic yaz›l›m›n› öneririz. Asl›nda daha da iyisi LINUX
için bilgisayar›n›za ek bir disk takman›zd›r.
E¤er mevcut diskinizi eski iflletim sistemini ve veri/program dosyalar›n› bozmadan bölümlendirecekseniz diskinizde LINUX’a ay›rabilece¤iniz en az 34 Gbyte’l›k bofl alan olmal›d›r. Bölümlendirme iflini yaparken diskte iki yeni bölüm (eskisiyle birlikte toplam 3 bölüm) oluflturmal›s›n›z. Eski iflletim
sistemini içeren ilk bölümün ard›ndan 128-256MB aras› bir takas alan› bölümü (swap partition) oluflturup kalan bölümü LINUX’a ay›rabilirsiniz.
Takas alan›, LINUX taraf›ndan ana belle¤in yetmedi¤i durumlarda yard›mc› ana bellek gibi kullan›lacakt›r. Ortalama bellek eriflim sürelerinin mikrosaniyelerden milisaniyelere f›rlamas› yüzünden takas alan›n› kullanmak zorunda kalan yaz›l›mlar›n çal›flmas› çok ama çok yavafllayacakt›r; ama öte yandan bu yavafll›k programlar›n hiç çal›flmamas›ndan daha iyidir.
E¤er Windows iflletim sisteminizi korumak istiyorsan›z ve tek bir diskle çal›fl›yorsan›z, bölümlemeden sonra diskinizin haritas› flöyle olabilir.
Windows için ayr›lan bölüm
(Ne kadar gerekiyorsa)

Takas alan›*

LINUX dosya sistemleri
için ayr›lan bölüm
(3-4 Gbyte)

E¤er LINUX için ayr› bir disk kullanacaksan›z ya da diskinizdeki eski iflletim
sistemini korumak istemiyorsan›z bu diskin bölüm haritas› flöyle olabilir:
Takas alan›*

LINUX dosya sistemleri için ayr›lan bölüm (3-4 Gbyte)

* Takas alan›n›n ana belle¤in iki kat› olmas› önerilir. Ancak disk kapasitesini uygun de¤ilse
256 MB’a kadar inilebilir.

LINUX için ayr› bir disk kullanma olana¤›n›z varsa, bu diskin bölümlemesini
ve takas alan› yarat›lmas› iflini LINUX’un kurulumu s›ras›nda yapabilirsiniz.
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Takas alan› için yaklafl›k olarak bilgisayar›n haf›zas›n›n iki kat› civar›nda bir
yer ayr›l›r. 256 Mbyte günümüz bilgisayarlar› için son derece uygun bir takas alan› kapasitesidir.
Her disk üzerinde yap›lm›fl olan bölümlendirmeye iliflkin bilgiler o diskin
belli bir alan›nda “Bölümlendirme Tablosu” (Partition Table) ad› alt›nda
kaydedilir. Bölümlenmemifl diskler asl›nda tek bir bölüm olarak düzenlenmifl gibi de¤erlendirilirler; yani onlar›n da birer bölümlendirme tablosu vard›r. Bir diskin bölümlendirmesi de¤ifltirilirse, yeni harita bölümlendirme
tablosuna kaydedilmelidir. Bölümlendirmeyle ilgili düzenlemeleri ve yeni
tablonun kaydedilmesi iflini bölümlendirme ifllemlerini yaparken kullanaca¤›n›z programlar (fdisk gibi) yapacakt›r.
LINUX’un kurulmas› sürecinde bilmenizde yarar olan önemli kavramlardan biri de “boot süreci”dir.
Bilgisayarlar›n Aç›l›fl Süreci (Boot Süreci)
“Boot” sözcü¤ü ‹ngilizcedeki “boot strapping” deyiminin k›salt›lm›fl›d›r.
“Boot strapping” deyimi ise bir insan›n botlar›n›n ba¤c›klar›ndan çekerek
kendini havaya kald›rmas› anlam›nda bir benzetmedir. Asl›nda bir bilgisayar›n aç›l›fl sürecini gerçekten and›ran çok hofl bir benzetmedir bu...
Kapal›yken belle¤inde hiçbir program yüklü olmayan bir bilgisayar›n, koca
bir iflletim sistemini belle¤e yükleyip ifle yarar hale gelmesi süreci gerçekten
ilginçtir.
Bilgisayar› ilk açt›¤›n›zda BIOS (Basic Input-Output System) entegre devresinde (ROM: Read Only Memory) kay›tl› olan küçük bir program, iflletim
sistemi yüklemekte kullan›labilecek disket, disk gibi aday yan bellekleri belirler. Genellikle öncelik disket sürücüsündedir. E¤er disket sürücüde bir
disket tak›l› de¤ilse CD sürücü kontrol edilir; CD de tak›l› de¤ilse birincil
kontrol kanal›ndaki (Primary IDE Channel) ilk disk kontrol edilir. Bu s›ray› sisteminizin “Setup” menüsündeki araçlarla de¤ifltirebilirsiniz.
BIOS, iflletim sisteminin yüklenece¤i yan bellek birimini belirledikten sonra, yan belle¤in tipine göre önceden bir standart olarak belirlenmifl bir adresteki kayd› belle¤e okur. “Master Boot Record” (MBR) ad› verilen bu kay›t 446 byte uzunlu¤unda bir program içerir. Diskte yüklü olan iflletim siste-
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minin bir parças› olan bu küçücük program iflletim sisteminin disk üzerinde nas›l yay›ld›¤›n› bilen bir program oldu¤u için art›k iflletim sisteminin çekirdek modüllerinin (kernel) belle¤e yüklenmesi kolayd›r. LINUX iflletim
sisteminin MBR içine kaydetti¤i iflletim sistemi çekirde¤i yükleme program›
olan LILO’ya (LInux LOader) ileride daha ayr›nt›l› bir flekilde de¤inece¤iz.
LILO, sistemin de¤iflik disklerinde ve bölümlerinde yüklü olan de¤iflik iflletim sistemlerinin her birini ayr› ayr› yükleyebilir. Bu sayede bilgisayar›n›zda
LINUX yüklenmeden önce yüklü olan iflletim sistemlerini kaybetmezsiniz.
Disk Dosya Sistemleri (File Systems)
Her iflletim sistemi bilgisayar›n diski üzerinde kaydedilecek dosya ve dizinlerin disk üzerindeki fiziksel yerleflimlerini düzenleyebilmek için kendine
göre bir dosya yap›s› sistemi kullan›r. Genel olarak “dosya sistemi” olarak
adland›r›lan bu yap›lar disklerde dosya ve dizin yarat›lmas›, bunlara h›zl› bir
flekilde eriflilmesinin sa¤lanmas›, silinen dosyalar›n kulland›¤› alanlar›n geri
kazan›lmas› gibi ifllerin halledilmesine yönelik oldukça karmafl›k veri yap›lar›d›r. Windows ailesinde iflletim sisteminin sürümüne göre FAT16, FAT32
ve NTFS gibi dosya sistemleri kullan›l›r.
LINUX alt›nda biçimlendirilecek (formatlanacak) diskler üzerinde yarat›lacak dosya sistemleri için birden fazla seçene¤iniz vard›r. ‹çinde bulundu¤umuz y›llarda en sa¤l›kl› ve geliflmifl dosya sistemleri “reiser-fs” ve “ext3”
dosya sistemleridir. Yüksek performans gereken uygulamalar için kurulan
ve kesintisiz güç kayna¤›yla desteklenen sistemler için en uygun ve en popüler disk dosya sistemi ise “ext2” dosya sistemidir.
Reiser-fs ve ext3, “Journalized file systems” ad› verilen bir kategoriye ait
dosya sistemleridir. Bu dosya sistemlerinin en önemli özelli¤i, bilgisayar›n
güç kesintisi gibi nedenlerle kapanmas› durumunda disk dosya sisteminde
bozukluk olmamas›; dolay›s›yla bilgi kayb› olmamas›d›r. Dosya sistemi üzerinde birçok kayd›n yedekli tutulmas› nedeniyle do¤al olarak biraz yavaflt›r.
Bilgisayar›n›z bir kesintisiz güç kayna¤›yla desteklenmiyorsa disklerinizi Reiser-fs veya ext3 kullanarak düzenlemenizi öneririz.
fiimdi de LINUX kullan›rken oldukça s›k karfl›laflaca¤›n›z baz› önemli kavramlardan söz etmek istiyoruz. Bu kavramlar› bafltan biraz olsun tan›rsan›z,
gerek kurulum, gerekse kullan›m s›ras›nda çok rahat edersiniz.
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X Window
Bildi¤iniz gibi grafik kullan›c› arabirimleri kiflisel
bilgisayar pazar›na uzun y›llar önce Apple Macintosh’larla girdi. Ekranda bir fareyle dolaflmak, ekranda yaz›lar›n ve resimlerin birlikte görülebilmesi,
hatta yaz›lar›n da resim olarak de¤iflik yaz› tipleriyle yaz›labilmesi do¤al olarak bilgisayar kullan›m›n›
çok büyük ölçüde kolaylaflt›rd›. Kolaylaflt›rmak bir
yana, yepyeni uygulama alanlar›na yol açt›.
Genel kan›n›n aksine ilk grafik kullan›c› arabirimi Macintosh’la ortaya ç›kmad›; ama Apple bu kavram› “kiflisel bilgisayarlara” tafl›yan ilk firma oldu.
Massachusetts Institute of Technology (MIT) üniversitesinde 1984 y›l›nda
bafllat›lan Athena projesi 1986’da ilk ürünlerini vermeye bafllad›¤›nda X
Window (k›saca X) ad›yla an›lmaya bafllam›flt›. Belki inanmayacaks›n›z ama
UNIX dünyas›n›n grafik kullan›c› arayüzü hala bu X üzerine kuruludur. Elbette o günden bugüne çok fley de¤iflti ama temel ilkeler hala ayn›. UNIX’in
geleneksellikçi felsefesi sayesinde o ilk y›llarda yaz›lm›fl olan programlar›n
neredeyse tamam› hala yeni X sürümleri ile uyumludur.

Alçakgönüllü bir X ekran›.

X Window, veya LINUX dünyas›nda daha yayg›n olarak kullan›lan ad›yla
Xorg standard› bilgisayar›n ekran›nda grafik ö¤eler oluflturabilmek için kullan›lan bir yaz›l›m alt yap›s› ve bu alt yap›ya hükmetmek için gelifltirilmifl bir
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yaz›l›m kütüphanesidir. Bu nedenle X (veya Xorg) tek bafl›na kullan›c›n›n
pek bir ifline yaramaz.
X’in mekanizmas›n› anlamak için üç kavram› çok iyi sindirmelisiniz: “X Sunucusu”, “X ‹stemcisi” ve “X Protokolü”.
X Sunucusu (X Server): “X Sunucusu” genellikle çok yanl›fl anlafl›lan bir terimdir. “X Sunucu” herfleyden önce bir yaz›l›md›r. X grafik kullan›c› arabirimi hangi bilgisayar›n ekran›nda grafik görüntü oluflturacaksa o bilgisayarda bir X Sunucu yaz›l›m› çal›flmal›d›r. X Sunucu yaz›l›m› ekran›n çeflitli grafik uygulamalar aras›nda paylafl›lmas›n› sa¤layan; bir baflka deyiflle grafik ekranda bir anda birden fazla pencere aç›lmas›n› ve bu pencerelerin içinde yaz›-resim görüntülenmesini sa¤layan, klavye ve farenin denetimini üstlenen
yaz›l›md›r.
X ‹stemcisi (X Client): Yaz›lma amac›na hizmet edebilmek için bir ekrana
grafik çizme gereksinimi duyan, fare ve klavyeden komut kabul edecek uygulama yaz›l›mlar›na “X istemcisi” denir. Örne¤in zaman› akrepli yelkovanl› bir saat resmiyle göstermek isteyen bir uygulama program› ve Netscape
web taray›c›s› birer X istemcisidir. X istemcileri, grafik ekranda bir de¤ifliklik yapmak istediklerinde bu isteklerini grafik ekran› denetleyen X sunucusuna iletirler. X sunucusu da, denetlemekte oldu¤u grafik kart› ile görüflüp
görüntü de¤iflikli¤inin monitöre yans›mas›n› sa¤lar. Çarp›c› bir fley söyleyelim mi? X sunucusu ile X istemcisi farkl› bilgisayarlarda çal›fl›yor bile olabilirler.
X Protokolü: X istemcilerinin grafik birimlere çizim yapma isteklerini X sunucular›na aktarmak için kullan›lan protokoldür. X istemcileri, X sunucular›ndan çizim ifllerini yapmalar›n› isteyebilecekleri gibi; X sunucular›n, denetledikleri grafik arabirimler hakk›nda bilgi göndermelerini de isteyebilirler (renk zenginli¤i, çözünürlük gibi). X Protokolü tek bir bilgisayar üzerinde çal›flan X sunucusu ile X istemcileri aras›nda yürütülebilece¤i gibi
TCP/IP üzerinden farkl› bilgisayarlar aras›nda da yürütülebilir. “Nas›l yani?” diyorsan›z k›sacas› flöyle: Ankara’da Bilkent Üniversitesi’nde yer alan
bir bilgisayar üzerinde çal›flan CAD yaz›l›m›n›n grafikleri Bo¤aziçi Üniversitesi’ndeki bir bilgisayar›n ekran›na al›nabilir. Böyle bir durumda X sunucusu Bo¤aziçi Üniversitesi’ndeki bilgisayarda; X istemcisi olan CAD yaz›l›m›
da Bilkent Üniversitesi’ndeki bilgisayarda çal›fl›yor olacakt›r.

23

Kim Korkar LINUX’tan?

Evet! Birkaç y›ld›r size “yeni teknoloji” diye sunulan iflletim sistemlerinde
buna birazc›k benzer bir ifl yapabilmek için fazladan birkaç bin dolar ödemeniz gerekiyor! Oysa X, 1985’den beri bu ifli mükemmel bir flekilde ücretsiz
ve özgür olarak yap›yor.
X istemcileri, bir grafik çizmek istediklerinde “çember çiz, mavi kare çiz, kesikli çizgi çiz, Times Roman yaz› tipiyle flu karakterleri göster” gibi temel X
komutlar›n› X protokolü ile bir X sunucusuna gönderirler. E¤er yaz›l›m›n
çal›flma mant›¤› aç›s›ndan gerekliyse, önce bu grafiklerin nas›l bir ekranda
çizileceklerini de ö¤renebilirler.
Bu istekleri alan X sunucusu, istemcinin tan›mlanm›fl yetkileri uygunsa bu
grafik unsurlar› kendi denetiminde olan ekrana çizer. Farenin hareketleri ve
klavyede bas›lan tufllar hakk›nda gereken bilgiler de X sunucusu taraf›ndan
istemciye gönderilerek uygulama yaz›l›m›n›n davran›fl› denetlenebilir.
Bir X sunucusu birden fazla bilgisayarda çal›flan X istemcilerinin pencerelerini bar›nd›rabilir. Yani kendi ekran›n›zda befl de¤iflik pencere içinde, befl
de¤iflik co¤rafi bölgede yer alan befl de¤iflik bilgisayarda çal›flan befl de¤iflik
grafik uygulama program›n›n ekranlar›n› bar›nd›rabilirsiniz.
Yönetmekle sorumlu olduklar› sunucuda önemsiz bir parametre de¤ifltirdikten sonra veya yeni bir program yükledikten sonra sistemi “Restart” etmek için ya da yedekleme bafllatmak için gece yar›s› flirkete giden NT sistem
yöneticilerinin kulaklar› ç›nlas›n...
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Bu ekranda gördü¤ünüz her bir pencere, farkl› bir bilgisayarda çal›flmakta olan uygulama programlar›na aittir. Bir baflka deyiflle, dört ayr› bilgisayar›n ekran› tek bir ekrana toplanabilmektedir.

X Window Pencere ve Masaüstü Yöneticileri
(Window Managers, Desktop Managers)
X alt›nda çok say›da pencere açmak, bunlar› yönetmek, küçültüp büyütmek, ekranda gezdirmek için gelifltirilmifl yaz›l›mlara pencere yöneticisi denir. Pencere yöneticilerinin bir görevi de pencerelerin ve ekran fonunun estetik özelliklerini düzenlemektir. Standart X alt›nda pencerelerin görsel
özellikleri son derece basit ve çirkindir ancak kullan›c›lar ekranlar›n›n görsel özelliklerini pencere yöneticilerinin yard›m›yla kendi zevklerine göre düzenleyebilirler.
X dünyas›n›n önemli pencere yöneticileri aras›nda “sawfish”, “enlightenment”, “ICEwm” say›labilir. Normal koflullarda LINUX kullan›c›lar› bu
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pencere yöneticilerini do¤rudan kullanmazlar. Kullan›c›n›n do¤rudan iletiflimde bulundu¤u yaz›l›mlar masa üstü yöneticileri’dir.
X alt›nda çal›flan pencere yöneticileri alt›nda çeflitli ikonlar, menü sistemleri
ile kullan›c›lara daha kullan›fll› ve anlaml› ekran görüntüleri sunan X uygulamalar›na masa üstü yöneticisi denir. LINUX dünyas›n›n en önemli masa
üstü yöneticileri KDE ve GNOME yaz›l›mlar›d›r. Masa üstü yöneticileri,
pencere yöneticileri alt›nda çal›fl›r. Pencere yöneticileri de X alt›nda...
Bu kitaptaki tüm ekran görüntüleri KDE masa üstü yöneticisi kullan›larak haz›rlanm›flt›r. LINUX’un kurulumunun bir aflamas›nda sizin de bir masa üstü
yöneticisi seçmeniz gerekecektir. Bu kitapla uyumlu olmas› aç›s›ndan KDE
seçmenizi öneririz. Zaten istedi¤iniz zaman de¤ifltirme flans›n›z olacakt›r.

Yukardaki örnek KDE ekran›nda dikkatinizi çekmek istedi¤imiz iki öge var:
Biri terminal penceresinin yar› saydam olmas› di¤eri de ön plandaki pencerenin bir Windows-98 bilgisayar›na ait olmas›. Yar› saydam uygulama pencereleri, uygun fon resimleri ve renklendirmeyle çok hofl masa üstü görüntüleri verebilmektedir. www.kde-look.com adresinde yüzlerce de¤iflik masa
üstü temas› bulabilirsiniz.
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Ön plandaki Windows ekran›na gelince... Evet, LINUX alt›nda Windows
iflletim sistemini çal›flt›rabilece¤iniz gibi birçok Windows uygulamas›n› da
kullanabilirsiniz. Bu ifl için VMWare, Win4Lin ve Wine gibi LINUX yaz›l›mlar› vard›r. Ancak, Wine hariç hepsi ücretlidir.

LINUX Çekirde¤i (LINUX Kernel)
Her iflletim sistemi bir çekirdek ve onun etraf›na toplanm›fl onlarca (UNIX
söz konusu oldu¤u zaman binlerce) komuta iliflkin programlardan oluflur. ‹flletim sisteminin çekirde¤i, sistemin aç›lmas›yla belle¤e yüklenen ve iflletim sistemi çal›flt›¤› sürece bellekte kalan yaz›l›m modülleridir. Çekirde¤in temel görevleri aras›nda bellek yönetimi, merkezi ifllem biriminin paralel çal›flan süreçler aras›nda paylafl›lmas›n›n koordine edilmesi (zaman paylafl›m›), çeflitli arabirimlerin (IDE ve SCSI disk arabirimleri gibi) yönetim ve denetimi say›labilir.
Normal koflullarda bir LINUX kullan›c›s›n›n iflletim sistemi çekirde¤ini
(kernel) kurcalamas› gerekmez. Ancak, çok ender de olsa baz› durumlarda
çekirde¤i de¤ifltirmeniz veya de¤iflik baz› yetenekleri ekleyebilmek için yeni
bafltan derlemeniz gerekebilir. Örne¤in, LINUX alt›nda MS Windows 9x
iflletim sisteminin çal›flt›r›lmas›n› sa¤layan Win4Lin isimli bir yaz›l›m vard›r.
(www.netraverse.com) Bu yaz›l›m standart LINUX çekirdeklerinde çal›flam›yor, daha do¤rusu çal›flabilmek için çekirdekte baz› eklemeler ve de¤ifliklikler gerektiriyor. Bu program› sat›n al›rsan›z, ya LINUX’unuza uygun bir çekirde¤i firman›n ftp sunucusundan indirmeniz ya da bu firman›n sayfalar›nda aç›klanan yöntemlerle çekirde¤inizin kaynak kodunu de¤ifltirip yeniden
derlemeniz gerekecektir.
LINUX; kayna¤› aç›k bir iflletim sistemi oldu¤u için kaynak kodlar›n› indirip, birtak›m de¤ifliklikler yap›p yeniden derlemek ve yeni ifllevlerle donat›lm›fl bir çekirdek elde etmek mümkündür. Bu bilgi bir kenarda dursun; belki laz›m olur.

root
UNIX dünyas›na yeni girenlerin k›sa bir süre için de olsa al›flmakta zorluk
çektikleri iki anlaml› bir UNIX terimidir.
E¤er insanlardan (kullan›c›lardan) bahsedilirken kullan›rsa, root sözcü¤ü
(“ruut” okunur) “süper kullan›c›” yani “sistem yöneticisi” anlam›na gelir.

27

Kim Korkar LINUX’tan?

Tüm UNIX ve LINUX kurulumlar›nda ad› “root” olan bir kullan›c› vard›r.
Bu kullan›c› sistemdeki tüm kaynaklar› kullanmaya, tüm dosya ve dizinlerde her türlü de¤iflikli¤i yapmaya yetkilidir.
“root” sözcü¤ü disklerden, dizinlerden söz ederken kullan›l›rsa bir UNIX
bilgisayardaki disk dosya sisteminin en üst noktas› anlam›na gelir. Asl›nda
bu noktan›n ad›n›n okunuflu “root” dur ama yaz›l›fl› “/” d›r. Windows iflletim sisteminde her diskin C:\, D:\ ile gösterilen kendi “root dizin”leri olmas›na karfl›n UNIX’de durum biraz farkl›d›r. En önemli fark, üzerinde kaç
disk tak›l› olursa olsun her UNIX bilgisayarda tek bir “/ dizini” olmas›d›r.
‹kinci önemli fark da, root dizinin sembölünün “\” de¤il, normal bölüm iflareti olan “/” olmas›d›r.

LINUX’ta Disk ‹simlendirmesi
Mikrobilgisayar dünyas›n›n ilk profesyonel iflletim sistemlerinden biri olan
CP/M iflletim sisteminin oluflturdu¤u al›flkanl›ktan olsa gerek, Microsoft iflletim sistemlerinde disklere A:, C:, D: gibi harf ve “iki nokta üstüste”den
oluflan isimler verilegelmifltir. Oysa UNIX dünyas›nda durum çok farkl›d›r.
Fiziksel IDE arabirimli disk ve CD sürücüleri hda, hdb, hdc, hdd gibi isimlerle an›l›r. SCSI diskler ise sda, sdb gibi isimlerle... Disket sürücüleri ise
fd0, fd1 gibi isimlerle... Ancak bu son cümleler sizi yan›ltmas›n. Bu isimler
yaln›zca fiziksel birimlerden söz ederken kullan›l›r. Bu ortamlardaki dizin ve
dosyalara eriflirken disk, CD ve disket sürücülere kendi uygun görece¤iniz
isimlerle ulaflacaks›n›z.
fiimdilik bu isimlendirme iflinin ayr›nt›lar›na girmeyece¤iz. Bu aflamada bilmeniz gereken birincil (primary) IDE kanal› üzerindeki ilk (master) disk ya
da CD sürücünün ad›n›n hda, gene birincil kanaldaki ikinci birimin (slave)
ad›n›n hdb, ikincil kanal›n ilk diskinin hdc ve sonuncu diskin de hdd olarak
isimlendirilece¤idir.
SCSI diskleriniz varsa onlar da SCSI adreslerine göre sda, sdb gibi isimlendirilecektir. Disk üzerindeki bölüm isimleri ise sda1, sda2, ... olacakt›r.
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hda1
IDE 1
Anakart
IDE 2

hdb1

hda2
hdb2

hda3
hdc1

hdd1

hdc2
hdd2

hdc3

SCSI çok esnek bir arabirim standard›d›r. Sabit disklerden teyplere, taray›c›lardan yaz›c›lara kadar birçok donan›mda kullan›labilmektedir. SCSI arabirim denetim modülleri de (driver) bir o kadar esnektir. Bu nedenle yeni
disk teknolojileri ile ilgili çekirdek modülleri genellikle SCSI arabirim sürücülerine eklenmektedir. Örne¤in son y›llarda h›zla yayg›nlaflan SATA disk
arabirim standard› da LINUX iflletim sisteminde bir SCSI arabirimi gibi denetlenmekte; bunun için de SATA disk sürücüler sistemde sda, sdb gibi
isimler alt›nda görünmektedir.
sda1
sda2

sdb1

sda3
SATA-1

sda4

sdb2

SATA-2
SATA-3
Ana Kart

SATA-4

sdd1
sdc1
sdd2

Kurulum öncesi bu kadar teori yeter. fiimdi Mandriva LINUX da¤›t›m›n›n
üç CD’sini ve bir tane bofl disketi haz›r edip kuruluma bafllayabilirsiniz.
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BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

UNIX Tasar›m ‹lkeleri (Baflar›n›n s›rr› m› yoksa...)
LINUX’un çok ifllemcili bilgisayarlarda da rahatl›kla kullan›labildi¤ini biliyor muydunuz? Üstelik 3 ifllemciden sonra performans›n artmamas› gibi bir sorun olmaks›z›n!
Peki... Çok say›da (s›n›rs›z say›da) tek ifllemcili LINUX bilgisayar› paralel
çal›flt›rarak bir “süper bilgisayar” yapabilece¤inizi biliyor muydunuz?
Beowulf veya Openmosix yaz›l›m›yla binlerce LINUX bilgisayar› paralel
ifllemcili tek bir bilgisayar gibi kullanarak (elbette uygun programlama
araçlar› ve teknikleri gerekecektir) ç›lg›n bir ifllem gücü elde edebilirsiniz.
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