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‹lk Tan›flma
LINUX Bilgisayarlar›n Aç›lmas›

E¤er bilgisayar›n›zda yüklü olan tek iflletim sistemi LINUX ise, bilgisayar›-
n›z› açman›z ve KDE (veya GNOME) Login ekran› gelene kadar biraz bek-
lemeniz yeterlidir. 

E¤er bilgisayar›n›zda birden fazla iflletim sistemi yüklüyse, LILO program›
hangi disk bölümündeki hangi iflletim sistemini yüklemek istedi¤inizi sora-
cakt›r. LILO menüsündeki seçenekler aras›nda bir tanesi “varsay›lan” yük-
leme seçene¤idir. LILO’ya siz gerekli yan›t› vermeden bekleme süresi dolar-
sa bu varsay›lan seçim yap›lm›fl kabul edilir ve ilgili iflletim sistemi yüklenme-
ye bafllar. Bu davran›fl özellikle bilgisayar›n›z› uzaktan geri yükledi¤inizde
(reboot etti¤inizde) ve elektrik kesintilerinden sonra tekrar aç›lma durumla-
r›nda birisinin makinenin bafl›na gidip seçim yapmas›n› gerektirmemesi aç›-
s›ndan çok yararl›d›r. LILO ile ilgili ayarlar› “Sistem Yönetimi” bölümünde
“LILO Yönetimi” bafll›¤› alt›nda bulacaks›n›z.
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•Dosyalar›n ve Dizinlerin Sahibini ve 
Grubunu Birlikte De¤ifltirmek

• bash Kabuk Program› 
• bash Bafllang›ç Dosyalar›

•bash History
•! Arac›
•Kendi Komutlar›n›z: Aliases



LINUX’un aç›l›fl s›ras›nda ekrana listeledi¤i mesajlar ilk baflta size ürkütücü
gelebilir. Normal koflullarda bunlara bakman›z bile gerekmez ama sorunlu
bilgisayarlarda sorunun kayna¤›n› bulmak ve düzeltmek için bu mesajlar çok
yararl› olmaktad›r. Bu mesajlar sayesinde aç›l›fl sürecinin hangi aflamas›nda,
hangi ifl yap›l›rken sorun ç›kt›¤›n› kolayca görebilir ve sorunu yaratan yaz›l›m
ya da donan›m unsurunu belirleyebilirsiniz. Mavi ekrandan daha iyi de¤il mi?

‹flletim sistemini yükleme süreci tamamland›¤›nda grafik login ekran› görü-
necektir.
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Aç›l›fl Yöneticileri (BOOT Loaders)

Genel amaçl› bilgisayarlar›n tamam› iflletim sistemini belle¤e diskten,

CD’den, USB bellek çubu¤undan ya da a¤ üzerinden yükleyerek kullan›ma

haz›r hale gelir. Bu yükleme sürecine bilgisayarlar›n ilk y›llar›nda “bir insa-

n›n kendi kendini ayakkab›s›n›n ba¤lar›ndan çekerek kald›rmas›” anlam›-

na gelen “bootstrapping” ad› verilmifltir. Bu sözcük sonradan “booting”,

“boot etme” olarak k›salt›lm›flt›r.

Bir bilgisayar aç›ld›¤›nda, PC’lerdeki BIOS gibi ROM’da yer alan bir prog-

ram parças› uygun bir disk, CD, a¤ arabirimi seçerek bu ortamda ön tan›m-

l› bir alandan “Boot loader” yaz›l›m›n› yüklemeye çal›fl›r. PC’lerde bu ön ta-

n›ml› alan genellikle ilk diskin MBR’sidir (Master Boot Record - Temel Bo-

ot kayd›). Diskin MBR olarak tan›ml› alan›nda yer almas› beklenen, BI-

OS’dakinden daha yetenekli bir program belle¤e yüklenerek çal›flt›r›l›r. Bu

program, gerek ön tan›ml› ayarlar› gere¤ince, gerek kullan›c›n›n yapaca-

bilece¤i seçimler do¤rultusunda disklerden ya da disk parçalar›n›n birin-

den ya da bir baflka ortamdan iflletim sisteminin çekirde¤ini belle¤e yük-

leyerek denetimi iflletim sistemine aktar›r.

Linux dünyas›nda, MBR’ye kaydedilerek, iflletim sisteminin nereden yükle-

nece¤inin belirtilmesini sa¤layan birden fazla yaz›l›m vard›r. Bunlardan en

popüler iki  tanesi LILO ve GRUB yaz›l›mlar›d›r. Mandriva aksi belirtilme-

dikçe bu ifl için LILO’yu kullan›r. 



LINUX Bilgisayarlar›n Kapat›lmas›

Hemen belirtelim: LINUX bilgisayarlar› kapatman›z gerekti¤inde kesinlik-
le, ama kesinlikle “törensel kapatma” sürecini bafllatmal› ve sonuna kadar
beklemelisiniz.

‹fller sarpa sar›nca makinenizi “küüüt” diye kapatmay›n sak›n. Elbette mec-
bur oldu¤unuz durumlar hariç...

LINUX, donan›m sorunlar› olmad›¤› sürece kolay kolay çak›lmaz, dolay›s›y-
la bilgisayar›n›z› s›k s›k anahtar›ndan kapatmak zorunda kalaca¤›n›z› sanm›-
yoruz. Enerji sorunu olmad›¤› sürece LINUX bilgisayarlar›n tipik aç›k kal-
ma ve çal›flma süreleri aylarla ölçülür. Hatta, ABD’de bir üniversitede (gali-
ba MIT) yanl›fll›kla bulundu¤u odan›n kap›s› duvarla örülen bir bilgisayar›n
y›llarca sorun ç›karmadan çal›flt›¤› ve bu durumun bir tesisat onar›m› s›ra-
s›nda duvar›n y›k›lmas›yla ortaya ç›kt›¤› anlat›l›r. Donan›m eklemek, tafl›mak
ya da çekirdek (kernel) de¤iflikli¤i yapmak gerekti¤inde bilgisayar›n›z› ka-
patmal›s›n›z elbette ama tabii ki kural›na göre.

Öncelikle bütün kullan›c›lar›n sisteminizle ba¤lant›lar›n› kesmelerini isteme-
niz gerekir. Kullan›c›lara çeflitli yollarla sistemi kapataca¤›n›z› haber verebi-

72

Kim Korkar LINUX’tan?



lirsiniz. wall komutuyla herkesin ekran›na bir mesaj yollayabilece¤iniz gibi
telefon da edebilirsiniz.

Ard›ndan masa üstü denetleyicinizden Logout seçmelisiniz. (Bilgisayar› ka-
patmaya niyetlendi¤inizde ifle Start diye bafllamaktan daha mant›kl›.)

Logout menüsünde üç seçenek
göreceksiniz:

• Login as a different user (Sis-
temden ç›k ve baflka bir kullan›-
c› olarak tekrar login ol)

• Turn off computer 
(Sistemi kapat)

• Restart computer 
(Sistemi yeniden bafllat)

Bunlardan “Login as a different user” sistemle sizin, flah›s olarak ba¤lant›n›-
z› kesecektir. Masa üstünüz kapanacak ve sisteminiz yeni bir kullan›c›n›n
konsoldan sisteme girmesine ve kendi istedi¤i masa üstüyle çal›flmas›na ola-
nak verecek flekilde “Login” ekran›na dönecektir.

Sistemden ç›kt›¤›n›zda yaln›zca size ait ifller durdurulur. Arka plandaki ser-
visler (web sunucusu, veritaban› sunucusu gibi servisler) oldu¤u gibi iflleri-
ne devam eder. Halt ad› üstünde sistemi kapatma törenini bafllat›r. Bu se-
çim yap›ld›¤›nda 

• Önce kullan›c›ya ait masa üstünde çal›flan programlar birer birer kapat›l›r,

• Sonra masa üstü yöneticisi (KDE, GNOME gibi) kapat›l›r,

• X sunucusu kapat›l›r,

• Geri planda çal›flan sunucu programlar (veritaban› yönetim sistemleri,
web ve ftp sunucular›, e-posta ve di¤er internet servisleri gibi) birer birer
kapat›l›r, 

• Bilgisayar›n›zda çok kullan›c›l› düzen için servis veren programlar kapat›-
larak sistem tek kullan›c›l› duruma getirilir,

• Tek kullan›c›l› durumda çal›flan programlar kapat›l›r,

73

LINUX’la ‹lk Tan›flma: KDE Masaüstü Yöneticisi



• En son olarak da çekirdek program durdurulur. E¤er bilgisayar›n›z›n ka-
sas› ATX veya benzeri özellikte bir kasaysa, bilgisayar›n›z›n güç kayna¤›
da kapat›l›r. Yok e¤er kasan›z›n güç kayna¤› yaz›l›mla denetlenemiyorsa
ekranda art›k bilgisayar› anahtar›ndan kapatabilece¤inize iliflkin bir mesaj
görüntülenir. (Power off) Bu mesaj› görünce sisteminizi anahtar›ndan ka-
patabilirsiniz. 

Peki bilgisayar› “küüüt” diye kapatt›¤›n›zda ya da elektrik kesildi¤inde ne
olur?

Bu biraz da bilgisayarda hangi servislerin çal›flt›¤›na ba¤l›d›r. Bir kere do¤al
olarak üzerinde çal›flt›¤›n›z ve henüz kaydedilmemifl dosyalarda yapt›¤›n›z
de¤ifliklikler kaybolur. MySQL gibi veritaban› sistemleri çal›fl›yorsa son gün-
cellenen birkaç kay›ttaki güncellemeler de kaybolabilir. Bunlar enerji kay›p-
lar›n›n do¤al sonuçlar›d›r. 

E¤er disklerinizi “ext2” dosya sistemiyle formatlad›ysan›z kay›plar›n›z yu-
karda sözü edilen dosya güncelleme kay›plar›n›n ötesine gidebilir; baz› di-
zinleri ve dosyalar› da kaybedebilirsiniz. E¤er önerilerimize kulak verip disk-
lerinizi “ext3” veya “reiser fs” dosya sistemiyle formatlad›ysan›z pek bir fley
olmaz. 

Ancak, her durumda, sisteminiz bir dahaki aç›l›fl›nda düzgün kapat›lmam›fl
oldu¤unu farkedip dosya sistemlerini kontrol etmek üzere fsck (file system
check) yaz›l›m›n› tüm disk bölümlerini kontrol edecek flekilde otomatik ola-
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rak çal›flt›racakt›r. Bu program içinden ç›kamad›¤› bir durumla karfl›lafl›rsa
baz› düzenlemeleri yapmadan önce sistem yöneticisinden izin ister. Aç›kça-
s› böyle bir durumla karfl›lafl›rsan›z tüm sorulara “yes” demekten baflka se-
çene¤iniz de pek yoktur. 

Sisteminizde önemli ifller yapacaksan›z; hele hele baflkalar›na hizmet verecek
servisleriniz çal›flacaksa, kesintisiz güç ve yedekleme iflini çok ciddiye alma-
n›z gerekir. 

‹lk Login

fiimdi login penceresinde sistemin kuruluflu s›ras›nda tan›tt›¤›n›z normal
kullan›c›y› seçip flifrenizi giriniz. A¤ ba¤lant›n›z çal›fl›yorsa

ekran› görünecektir. Eh! Bu kadarc›k reklam olacak elbette...

Evet! LINUX iflletim sistemi alt›nda KDE masa üstünüz (desktop) karfl›n›z-
da... (Kolay görebilmeniz için ekran›n tamam› yerine sol alt köflesi gösteril-
mifltir.)

75

LINUX’la ‹lk Tan›flma: KDE Masaüstü Yöneticisi



KDE, GNOME gibi masa üstü yöneticileri, bir LINUX bilgisayar›n kolay
kullan›m›na yöneliktir. Pek çok iflinizi hiç UNIX komutu kullanmadan ya-
pabilirsiniz. E¤er herhangi bir MS-Windows iflletim sistemine al›flk›nsan›z,
seçti¤iniz masa üstü yöneticisini kullanmak çok kolay gelecektir. Neler yap›-
labildi¤ini keflfetmek için menülerde biraz dolaflman›z yeterlidir.

Bu kitapta masa üstü olarak hep KDE yaz›l›m›ndan örnekler göreceksiniz.
GNOME yerine KDE seçmemizin teknik bir nedeni yok. KDE bize daha
sevimli geliyor, o kadar.

KDE’nin herfleyini anlatmak için bu kitap kadar bir kitap daha yazmak ge-
rekiyor. Bu nedenle KDE’ye al›flman›za yönelik olarak yaln›zca temel baz›
özelliklerine de¤inece¤iz. Gerisini kendiniz keflfedebilirsiniz.

KDE alt›nda bir uygulama program› bafllatmak için:

1. Uygulaman›n masa üstünde ikonu varsa o ikona t›klamal› veya

2. Uygulaman›n “sembolik menü”de (kicker) ikonu varsa o ikona t›klamal›
veya

3. Uygulamay› KDE menüsünden seçmeli veya

4. KDE menüsünden “Run Command” seçip istedi¤iniz program› bafllata-
cak komutu aç›kça yazmal›s›n›z.
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Masa Üstü ‹konlar›: Kiflisel dizininiz için “Kon-
queror Dosya Yöneticisi”ni çal›flt›rmak için “Ho-
me” ikonunu t›klayabilirsiniz.

Sembolik Menü (Kicker): S›k kullan›lan program-
lar›n birer ikon olarak yer ald›¤› menü bölgesidir.
S›k s›k kulland›¤›n›z, örne¤in web taray›c›, e-posta
yaz›l›m› gibi yaz›l›mlar için bu alana birer ikon yer-
lefltirerek söz konusu programlar› KDE menüsünü
açmaya gerek kalmaks›z›n çal›flt›rabilirsiniz.

Ekran Seçici: KDE, sanki iki ekran›n›z varm›fl gi-
bi çal›flabilmeniz için bir olanak sunar. (Sanal ek-
ran say›s›n› istedi¤iniz kadar artt›rabilirsiniz.) Ek-
ran seçicideki iki kareden istedi¤inizi t›klay›p o
ekrana geçebilirsiniz.

Görev Çubu¤u (Task Bar): Yukardaki örnek ek-
randa, çal›flmakta olan “The Gimp” ve “Konsole”
yaz›l›mlar›na iliflkin program ikonlar› görünüyor. 

KDE Masa Üstü Denetim Elemanlar›



Belki de en çok kullanaca¤›n›z KDE
butonu “Menü Butonu”dur. Bu buto-
nu t›klad›¤›n›z anda karfl›n›zda bir
menü belirecektir. Bu menüden yapa-
mayaca¤›n›z ifl yok gibidir. Gerek uy-
gulama programlar›n› bafllatmak, ge-
rekse sistemin her türlü davran›fl›n› bu
menüdeki yaz›l›mlar› kullanarak de-
netlemek olas›d›r. Kolay kullan›m için
menüdeki yaz›l›mlar konular›na göre
gruplanm›flt›r. Örne¤in ofis yaz›l›mla-
r› (OpenOffice gibi), a¤ yönetimine
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Bu uygulama programlar›na iliflkin pencereleri gö-
remiyor olsan›z bile görev çubu¤undaki ikonlar›n›
t›klayarak o pencereleri öne ç›karabilirsiniz.

KDE Menüsü: Masa üstüne veya sembolik menü-
ye yerlefltirilmemifl uygulamalar› bafllatmak için
KDE Menü ikonunu t›klayarak çeflitli kategoriler-
deki programlar aras›ndan seçim yapabilirsiniz

H›zl› Menü: Linux için gelifltirilmifl birçok prog-
ram geri planda sürekli çal›fl›r durumda bekleyecek
flekilde gelifltirilmifltir. Örne¤in, ses ç›k›fl fliddetini
ayarlaman›z› sa¤layacak yaz›l›m, günlük ifl planlar›-
n›z› izleyebilece¤iniz KOrganizer yaz›l›m› sürekli
arka planda çal›fl›r ve haz›r durumda olabilir. Bu tip
yaz›l›mlar çal›flt›klar› sürece “H›zl› menü” alan›nda
birer ikonla temsil edilirler. Ön plana ç›karmak is-
tedi¤iniz yaz›l›m için ilgili ikonu t›klaman›z yeterli-
dir. Bu menünün sembolik menüden fark› zaten ça-
l›flmakta olan bir yaz›l›m› ön plana ç›karmas›d›r; oy-
sa sembolik menüden bir ikon t›klad›¤›n›zda, ilgili
program diskten yüklenerek bafllat›l›r. Sembolik
menü ile bir yaz›l›m›n birden fazla kopyas›n› bafl-
latabilirsiniz; oysa h›zl› menüden bir program›n
çal›flmakta olan kopyas›n› ön plana getirirsiniz. 



iliflkin yaz›l›mlar›n hepsi bu menüden bafllat›labilir. KDE menüsündeki
gruplar›n varsa, alt menüleri fare imlecini menü maddesi üzerine getirdi¤iniz-
de aç›l›r.

Her KDE penceresinin sa¤ ve sol üst köflelerinde pencere denetim buton-
lar› vard›r.
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Uygulamay› ikonlaflt›r›r. (Minimize eder.)

Tüm ekran› uygulamaya verir. (Maksimize eder.)

Bu butonu sa¤ fare dü¤mesiyle t›klarsan›z pencere ekran› 
yanlamas›na dolduracak flekilde yatay olarak geniflletilir.

Orta dü¤meyle (varsa) t›klarsan›z pencere ekran› yukardan 
afla¤› dolduracak flekilde düfley olarak büyütülür.

Uygulama penceresini eski boyutlar›na getirir.

Uygulamay› kapat›r.

KDE Pencere Denetim Butonlar›

Bu butonlar›n görünüflleri, pencere içindeki yerleri ve hatta bazen ifllev-
leri kulland›¤›n›z masa üstü temas›na göre de¤iflebilir, fakat temelde
hepsi burada anlat›lan örne¤e çok benzemektedir. 



Bazen bir uygulaman›z›n ça-
l›flt›¤› sanal ekran› de¤ifltir-
mek isteyebilirsiniz. Bu du-
rumda söz konusu uygula-
man›n bafll›k çubu¤una (title
bar) fare ile sa¤ t›klay›p önce
“To Desktop” seçip ard›n-
dan gelen listeden sanal ek-
ran›n›z› seçin.

Gene bazen bir uygulama pencerenizin her
koflulda üstte kalmas›n› ve baflka uygulama-
lara ait pencereler taraf›ndan örtülmemesini
isteyebilirsiniz. Böyle bir durumda söz konu-
su uygulaman›n bafll›k çubu¤una (title bar)
fare ile sa¤ t›klay›p “Always on Top” seçiniz.

KDE’nin baz› çok önemli klavye k›sa yolla-
r›ndan söz etmeden geçemeyece¤iz.
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Çal›flmakta olan ifllere ait pencereler aras›nda dolafl-
makta kullan›l›r. Alt tuflunu bas›l› tutarken Tab’a her
bas›fl›n›zda çal›flmakta olan ifllerin pencere listesinin
ilerledi¤ini göreceksiniz. ‹flaretli ifl, ilgilendi¤iniz uygu-
lama olarak karfl›n›za geldi¤inde Alt tuflunu b›rak›rsan›z
o pencere en üste gelecektir. “Ben bu ifli fareyle de ya-
p›yorum zaten!” diyor olabilirsiniz. Do¤ru tabi! Ama
bir gün faresiz çal›flmak zorunda da kalabilirsiniz. Bu
özellikler akl›n›z›n bir kenar›nda bulunsun.

KDE Masaüstü Klavye Komutlar›

Alt-Tab
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Sanal ekranlar aras›nda dolaflmak için kullan›l›r. Ctrl tuflu-
nu bas›l› tutarken her Tab bas›fl›n›zda sanal ekran göster-
gesi bir ilerler. ‹lgilendi¤iniz sanal ekrana gelince Ctrl tu-
flunu b›rak›rsan›z monitörünüzde o sanal ekran görüntü-
lenecektir. 

Fonksiyon tuflunun numaras›na karfl›l›k gelen sanal pen-
cerenin seçilmesini sa¤lar. Örne¤in üçüncü sanal pencere-
ye geçmek istedi¤inizde Sanal Pencere Seçicisinde üçün-
cü sanal pencerenin üzerine fare ile t›klayabilece¤iniz gibi
Ctrl-F3 tufllar›n› da kullanabilirsiniz.

Menüde olmayan uygulamalar› bafllatmak üzere komut
vermek için kullan›l›r. 

Pencere belirterek uygulama öldürmek için kullan›l›r. Alt-
Ctrl-Esc tufllar›na birlikte bast›¤›n›za fare imleciniz bir ku-
ru kafaya dönüflür. Fare imleci kuru kafa iken üzerine t›k-
layaca¤›n›z pencerenin sahibi olan program öldürülür.
Özellikle kontroldan ç›kan programlardan kurtulmak için
çok kullan›fll› bir araçt›r. Ayn› ifli “xkill” program›n› kul-
lanarak da yapabilirsiniz.

Aktif penceredeki uygulamay› sonland›r›r.

Ctrl-Tab

Ctrl-F1
Ctrl-F2 
...

Alt-F2

Alt-Ctrl-Esc

Alt-F4



Eh! Art›k pencerelere nas›l hükmedece¤inizi ö¤rendi¤inize göre yeni Mand-
riva LINUX’unuz alt›nda ne gibi uygulama yaz›l›mlar›n›z varm›fl bir göz ata-
l›m isterseniz...

Mandriva LINUX Uygulamalar›

Kitab›n yazmas› belki de en zor k›sm›na geldik. Ne de olsa üç CD dolusu ya-
z›l›m yükledik! fiimdi hangi birinden bafllamal›?

Gerek Mandriva gerekse KDE’ye özgü uygulama yaz›l›mlar›n› ve çeflitli sis-
tem ayarlar›n› tüm ayr›nt›lar›yla anlatmam›z olanaks›z. Bunlar›n neredeyse
herbiri ayr› bir kitap konusu olabilecek kadar ayr›nt›l› ve zengin konulard›r.
Bu kitapta yaln›zca oynamak isteyebilece¤iniz ya da sistem yönetimi aç›s›n-
dan oynaman›z gereken yaz›l›mlar hakk›nda, temel iflleri yapmaya yetecek
kadar aç›klamalar bulacaks›n›z. Daha fazla ayr›nt› için Mandriva’n›n yüklen-
mesi s›ras›nda diskinize yerlefltirilmifl olan çevrim içi dökumantasyona ya da
‹nternet’teki kaynaklara baflvurabilirsiniz.

Bu yeni ortam›n›zda mutlu olman›z bizim için çok önemli oldu¤undan biraz
KDE konfigürasyonunu anlatal›m.

KDE Ayarlar›

Görsel Ayarlar (Look and Feel)

Masa üstü yönetici olarak KDE de seçmifl olsan›z, GNOME da seçmifl olsa-
n›z ifllevsel aç›dan pek fazla bir fark olmayacakt›r. Bu nedenle masa üstü
ayarlar›ndan söz ederken yaln›zca KDE’den örnekler verece¤iz.

Masa üstü ayarlar› için birçok de¤iflik yol olmas›na ra¤men yeni bafllayanlar
için en kolay› KDE menüsünden yapaca¤›n›z 
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Configuration KDE LookNFeel seçimleridir.



Bu menüden yapabilece¤iniz seçimleri ve bunlar›n masa üstünüzün görsel
özelliklerinde neden olaca¤› de¤iflikliklerin hepsini anlatmam›za olanak yok.
‹stedi¤iniz gibi kurcalay›p zevkinize en uygun flekli bulunca seçimlerinizi
kaydedebilirsiniz. Yeri gelmiflken; KDE masa üstü düzenlemelerinde bir
“tema” kavram› vard›r. KDE için gerek da¤›t›m içinde gelen, gelekse inter-
net’ten indirebilece¤iniz çok hofl renk-desen-düzen temalar› vard›r. Bunlar›
kde.themes.org ve www.kde-looks.org adreslerinde bulabilirsiniz. 

Menü Ayarlar›

KDE menüsünde de¤ifliklik yapmak istedi¤inizde; örne¤in menüye yeni bir
program eklemek istedi¤inizde, kullanman›z gereken program MenuDra-
ke’dir.

MenuDrake program›n› KDE menüsünden bafllatabilirsiniz: 
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KDE Menüsü Configuration Other Menudrake System



• Önce eklemek istedi¤iniz menü maddesi için soldaki listeden uygun bir
ana bafll›k (directory) seçin ya da “Add directory” ile yeni bir ana bafll›k
yarat›n. 

• Daha sonra da “Title”  ve “Long title” kutular›na menüye yeni ekledi¤iniz
programla ilgili aç›klamalar› girin. 

• Sonra ilgili ana bafll›¤› seçip “Add Entry” seçin. 

• “Command” kutusuna da bu program› bafllatmak için verilmesi gereken
komutu yaz›n. 

• Son olarak da program›n›za uygun bir ikon seçip “Save” butonunu t›klay›n. 
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‹leri Düzey KDE Ayarlar›

Son derece kapsaml› olan “KDE ayar seçenekleri için menüden “system-
Configuration-KDE” seçin. 

Karfl›n›za kategorilere ayr›lm›fl birçok seçenek ç›kacakt›r:

Her bir kategori isminin yan›ndaki ok iflare-
tine t›klayarak daha ayr›nt›l› bafll›klara ulafla-
bilirsiniz. Merak etmeyin, bütün bu seçe-
neklere bir yan›t vermek zorunda de¤ilsiniz.
Seçeneklerin varsay›lan de¤erleri sistemini-
zin flu andaki ayarlar›n› yans›t›r ve bunlar›n
aras›ndan sadece de¤ifltirmek istediklerinizi
kurcalaman›z yeterlidir. 

KDE Ayarlar› menüsündeki kategorilere k›saca göz atmak isterseniz:
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Engelli kullan›c›lara sunulan seçeneklerin yan›s›ra
KDE’de kullan›lacak dil, klavye yay›l›m ayarlar› gibi
ayarlar›n bulundu¤u seçimdir. 

Web taray›c›, e-posta istemci program› gibi yaz›l›mla-
r›n ön tan›mlar›n›n yap›lmas› için gereken bileflen
ayarlar›n› yapmak için kullan›l›r. Örne¤in, bir KDE
uygulamas› içinde bir URL t›klad›¤›n›zda, hangi web
taray›c›s›n›n bafllat›laca¤›; bir e-posta adresi t›kland›-
¤›nda hangi e-posta istemcisinin bafllat›laca¤›n›n ayar-
lar› buradan yap›l›r.

KDE Ayarlar› Seçenek Kategorileri

Accessibility

Components
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Asl›nda buradan yapabilece¤iniz bir ayar de¤iflikli¤i
yoktur. Ad›ndan da anlafl›laca¤› gibi sisteminizle ilgili
ayr›nt›l› bilgi alabilece¤iniz bir seçimdir. 

Bilgisayardan iyi anlayan bir arkadafl›n›z size sisteminiz-
le ilgili tuhaf bir ayr›nt› sorarsa “bir dakika” deyip bu-
raya dalabilirsiniz. Örne¤in 600 MHz sand›¤›n›z mer-
kezi ifllem biriminizin asl›nda 601.377 MHz frekans›n-
da çal›flt›¤›n› görüp mutlu olabilirsiniz. (Bu sizi gerçek-
ten mutlu ediyorsa, bilgisayarlara kendinizi biraz fazla
kapt›rm›fls›n›z demektir; dikkatli olman›z› öneririz...)

Birçok okuyucunun en çok zaman harcayaca¤›n› tah-
min etti¤imiz bölüm buras›d›r. Masa üstünün, pence-
lerin, menülerin, k›sacas› çal›flma ortam›n›z›n görünü-
flünü ve davran›fl›n› buradan de¤ifltirebilirsiniz. Siste-
minizi, ilk kurdu¤unuzda karfl›n›za gelen standart
KDE görünümünden kurtar›p, fonda be¤endi¤iniz bir
foto¤raf olan, sevdi¤iniz renklerle donanm›fl, hatta is-
terseniz pencerelerin de¤iflik yerlerine farenin belli
dü¤melerinin t›klanmas›n›n tuhaf sonuçlar do¤urdu¤u
bir ortam haline getirebilirsiniz. Bu kategoriyi biraz
kurcalad›ktan sonra göreceksiniz ki size belki de gere-
¤inden fazla seçenek sunulmufltur.

Internet ve di¤er a¤ konular›yla ilgili, özellikle KDE
paketiyle beraber gelen programlar› etkileyen çeflitli
ayarlar› buradan yapabilirsiniz. Yeni bafllayanlar için
bu seçim alt›nda oynayacak fazla bir fley olmad›¤›n›
belirtmekte yarar var.

Bilgisayar›n›za ba¤l› çeflitli ayg›tlar›n ayarlar› bu bafll›k
alt›ndad›r. Özellikle klavye ve fareyle ilgili seçenekleri
burada bulabilirsiniz.

Özellikle dizüstü bilgisayar kullanan okuyucular›n ilgi-
sini çekecek, enerji tasarrufuyla ilgili ayarlar buradad›r.

Ses kart›n›z ve sisteminizin yapaca¤› sesli uyar›larla il-
gili ayarlar. 

Information

LookNFeel

Network

Peripherals

PowerControl

Sound



Bütün bu seçenekler aras›nda kendinizi kaybolmufl hissetmeniz normaldir.
LINUX’un bunun gibi her konuda çok, ama çok seçim sunmas›na al›flsan›z
iyi olur. 

KDE ayar seçenekleri ile yapabilece¤iniz herfleyi anlatmaya kalkmak man-
t›ks›z olur. Gerisini size b›rak›yoruz. Lütfen de¤iflik seçeneklerle oynamaya
çekinmeyin. “Defaults” butonunu kullanarak herfleyi eski haline döndürebi-
lece¤inizi unutmay›n.

87

LINUX’la ‹lk Tan›flma: KDE Masaüstü Yöneticisi

Sistemin baz› temel ayarlar›n›, örne¤in tarih ve saat
ayarlar›n› buradan yapabilirsiniz. Ayr›ca sistem yöneti-
cisi olarak ilgilenebilece¤iniz “Login Yöneticisi” gibi
seçenekler de buradad›r. Bu kategoride de¤ifliklikler
yapabilmek için “root” kullan›c› flifresini kullanman›z
gerekecektir. 

Bu bafll›k alt›nda, ‹nternet’te dolaflmayla ilgili, özellik-
le de KDE’nin standart taray›c›s› olan Konqueror
program›n› ilgilendiren ayarlar› bulabilirsiniz.

System

WebBrowsing

Bu bilgisayar dünyas›nda asl›nda çok tuhaf terimler var. “Desktop wallpa-

per” (masa üstü duvar ka¤›d›) teriminin ne kadar saçma oldu¤unu hiç dü-

flündünüz mü? 

Dikkatli bir kullan›c›ysan›z, bunca ayar aras›nda ekran çözünürlü¤ü ve

renk zenginli¤iyle ilgili bir ayar kategorisi olmad›¤›n› farketmiflsinizdir. Bu-

nun nedeni, ekran›n asl›nda KDE masa üstü yöneticisi taraf›ndan de¤il “X

Window” taraf›ndan yönetiliyor olmas›d›r. Hat›rlarsan›z daha önceki bö-

lümlerde LINUX ve UNIX iflletim sistemlerinde grafik ekranlar›n denetimi-

nin X taraf›ndan yap›ld›¤›n›, X taraf›ndan çal›flt›r›lan bir pencere yönetici-

sinin bu grafik ekran›n uygulama programlar› aras›nda paylafl›lmas›n› de-

netledi¤ini, pencere yöneticisinin çal›flt›rd›¤› bir masa üstü denetleyicisi-

nin de kullan›c›ya çal›flma ortam› haz›rlad›¤›n› anlatm›flt›k. Aksi belirtilme-

dikçe KDE masa üstü yöneticisi “kwm” pencere yöneticisi alt›nda çal›fl›r.

Aksini nas›l belirtece¤inizi ya da aksini belirtmenin ne gibi bir anlam› oldu-

¤unu merak etmek için henüz çok erken...



Kullan›c› Yönetimi

E¤er LINUX bilgisayar›n›z› sizden baflka kimse kullanmayacaksa yaln›zca
iki kullan›c› tan›mlamak yeterlidir: Biri root kullan›c› di¤eri ise siz! Her ne
kadar sisteminize her zaman root olarak ba¤lanman›za teknik bir engel yok-
sa da bunu hiç, ama hiç tavsiye etmeyiz. LINUX, root kullan›c›n›n ne yap-
t›¤›n› iyi bildi¤ini varsay›p verilen komutlar› pek bir uyar›da bulunmadan,
aynen yerine getirir. Bu da oldukça tehlikelidir. En küçük hatan›zda sistem
için son derece kritik bir dosya ya da dizini silebilirsiniz. 

Sistemi yaln›zca siz kullan›yor olsan›z bile (özellikle internet’e ba¤l› bir bil-
gisayarda) flifrenizi en geç birkaç ayda bir de¤ifltirmenizi öneririz. fiifrenizi
de¤ifltirmek için KDE menüsünden 

seçebilirsiniz. Do¤al olarak önce geçerli flifreyi vermeniz sonra da yeni flifre-
yi iki kez girmeniz istenecektir. Bu flekilde flifresi de¤ifltirilecek olan kullan›-
c›, sistemde o s›rada KDE’yi çal›flt›rmakta olan kullan›c›d›r.

Yeni bir kullan›c› tan›tmak gerekti¤inde 

Seçimlerini yapt›¤›n›zda “UserDrake” yaz›l›m› bafllat›lacak ve kullan›c›
hesaplar›n›n yönetimi için seçenekler sunulacakt›r.

Sisteme kullan›c› eklemek ve
ç›karmak do¤al olarak sistem
yöneticisinin (yani “root”
kullan›c›n›n) görev tan›m›na
giren bir ifltir, bu nedenle ön-
ce sistemin “root” kullan›c›
flifresini girmeniz istenir.
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KDE Menüsü Configuration Other UserAdministrationsystem



Daha sonra sistemde kay›tl› kullan›c›lar›n da listelendi¤i ve yeni kullan›c› ta-
n›t›m› yapmak için gerekli araçlarla donat›lm›fl bir pencere görüntülenir:

LINUX’ta asl›nda her kullan›c› ismiyle de¤il uid (User ID) denilen bir kul-
lan›c› numaras›yla tan›n›r. ‹simler yaln›zca bir kolayl›kt›r. Bu nedenle yeni
hesap aç›l›fl› s›ras›nda bu yeni kullan›c›ya bir de kullan›c› numaras› verilme-
lidir. UserDrake program›, yeni ekledi¤iniz kullan›c› için daha önce kulla-
n›lmam›fl bir numaray› s›radan atayacakt›r. Bu nedenle özel bir nedeni ol-
mad›kça uid kutusuna veri girmeniz söz konusu de¤ildir. Kullan›c›n›n Lo-
gin ad› olarak tipik olarak 3-8 karakter uzunlu¤unda ve özel karakterler (ör-
ne¤in Türkçe’ye özgü karakterler) içermeyen bir isim seçmelisiniz.  Shell
kutusuna ise bu kullan›c› sisteme ba¤land›¤›nda kendisi için bafllat›lacak ka-
buk program›n› belirtmelisiniz. Varsay›lan de¤er olarak gelen “/bin/bash”
de¤erini de¤ifltirmeniz için hiçbir neden göremiyoruz. Asl›nda bu Com-
mand de¤erini kullanarak kullan›c›n›n sisteminize ba¤land›¤›nda yapabile-
ce¤i iflleri s›n›rlamak ya da sistemde tan›ml› olmas›na ra¤men sistemi do¤-
rudan kullanmas›n› önlemek olas›d›r ama bu ayr›nt›lara flimdilik girmeyi
çok gereksiz buluyoruz. fiimdi soracaks›n›z: “Sistemde tan›ml› ama sistemi
do¤rudan kullanamayan kullan›c› da neden gereksin?”

Gerekebilir... Diyelim kullan›c›lar›n›za e-posta adresleri vermeniz gerekiyor
ama bilgisayar›n›z› do¤rudan kullanmalar›n› istemiyorsunuz. O zaman bu
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tip kullan›c›lar için kabuk program› olarak “/bin/false” tan›mlars›n›z.
Webmail ya da POP3 üzerinden kendilerine gelen e-postalar› okuyabilirler
ve kendileri de e-posta gönderebilirler ama bilgisayar›n›z›n bafl›na bile otur-
salar, sisteminizi kullanamazlar. 

Kullan›c› tan›t›m› yaparken verilmesi gereken bir di¤er önemli parametre de
kullan›c›n›n kiflisel dizinidir (Home Directory). Bu dizin kullan›c›n›n kiflisel
dosyalar›n› saklayabilece¤i, üzerinde her türlü yazma, okuma ve çal›flt›rma
yetkilerinin bulundu¤u bir dizindir. K›sacas› bu dizinin sahibi, tan›tt›¤›n›z
kullan›c› olacakt›r. Kullan›c›lar›n kiflisel dizinleri için kapasite s›n›rlamas› da
yap›labilir. Örne¤in bir kullan›c›n›n kiflisel dizinine yerlefltirebilece¤i dosya-
lar›n toplam büyüklü¤ünü 100 Mbyte ile s›n›rlamak mümkündür. Ancak bu
s›n›rlamay› yapabilmeniz için sisteminizde kota (quota) denetim yaz›l›m›n›n
kurulu olmas› gerekir. Kota denetim sisteminin kurulmas› ve denetlenmesi-
ni “Sistem Yönetimi” bölümünde bulabilirsiniz.

Dosya Yöneticisi: Konqueror

KDE dosya yöneticisi asl›nda bir web taray›c›s› olan Konqueror program›-
d›r. Kullan›m› son derece kolayd›r, bu nedenle yaz›l›m›n nas›l kullan›ld›¤›n›
anlatmayaca¤›z. ‹çgüdüleriniz ve Windows deneyimleriniz do¤rultusunda
çek-çekifltir, kes-yap›flt›r gibi ifllemleri deneyin çal›flt›¤›n› göreceksiniz. 

Yaln›z unutmay›n, KDE dosya yöneticisiyle dizinleri ve dosyalar›
ancak yetkileriniz elverdi¤ince görebilir, düzenleyebilirsiniz.
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Genel Sistem Yönetimi Araçlar›: 
Mandriva Linux Control Center

Sistemin genel yönetimi ile ilgili ifllerin bir ço¤unu Mandriva Linux Control
Center yaz›l›m› ile yapabilirsiniz. KDE menüsünden 

seçimlerini yapt›¤›n›zda sisteminizin root kullan›c› flifresini girmeniz istene-
cek, ard›ndan MCC menüsü görünecektir.
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Yeri gelmiflken bir kolayl›ktan bahsetmek istiyoruz: 

Yukarda gösterdi¤imiz gibi, birkaç menüden geçerek ulafl›lan bir program›
e¤er s›k s›k kullanacaksan›z, bu program›n ikonunu KDE menüsünün sa¤›n-
daki “panel” butonlar› aras›na ekleyebilirsiniz. 

Bunun için görev çubu¤unun bofl bir noktas›n› sa¤ tuflla t›klay›n. Karfl›n›za
ç›kan menüden 

seçimlerini yap›n ve ard›ndan hangi menüdeki hangi program› panele almak
istiyorsan›z o program› t›klay›n. 
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Panel Add to Panel Application 

Örne¤in, bir “AOL Instant
Messenger” istemcisi olan
GAIM yaz›l›m›n› panele
eklemek için:
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Mandriva Linux Control Center (MCC)

Mandriva Linux Denetim Merkezi

Yaz›l›m Yönetimi: Bilgisayara yaz›l›m yük-
lemek, yüklü yaz›l›mlar aras›nda gerek du-
yulmayanlar› kald›rmak ve en önemlisi iflle-
tim sistemi/yaz›l›m güncellemelerini yap-
mak için kullan›l›r.

Linux da¤›t›m CD’leri binlerce yaz›l›m
içerir. Kurulum s›ras›nda bunlar›n birço-
¤u bilgisayara yüklenmez. Örne¤in, kuru-
lum s›ras›nda özellikle seçmediyseniz,
MySQL sunucu ve istemci programlar›
yüklenmeyecektir.

Bu yaz›l›mlar› sonradan yüklemek için
“install software packages” seçimini yapa-
bilirsiniz.

Kullanmad›¤›n›z yaz›l›mlar› gereksiz gü-
venlik riski oluflturmamak için ya da disk-
te yer kazanmak için silmenizi öneririz.
“Uninstall software packages” bu ifl için
idealdir.

MCC “Software Management” ifllemleri-
nin en önemlisidir. ‹flletim sisteminin ve
Mandriva da¤›t›m›ndaki yaz›l›mlar›n gün-
cellemeleri bu seçimle yap›l›r. 

Tüm iflletim sistemlerinde oldu¤u gibi
güncelleme Linux’ta da çok önemlidir.
Özellikle güvenlikle ilgili olanlar...
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MCC, iflletim sistemi ve uygulama prog-
ramlar› için güncelleme yay›nlan›p yay›n-
lanmad›¤›n›, yay›nland›ysa bunlar›n hangi-
lerinin sizi ilgilendirdi¤ini öntan›ml› baz›
sunucularla internet üzerinden ba¤lant›
kurarak araflt›r›r. Bu ön tan›ml› sunucular›
de¤ifltirmek ihtiyac› duyarsan›z kullanma-
n›z gereken MCC seçimidir. 

Çevrim içi sistem yönetimi: VNC (Virtual
Network Connection: Sanal A¤ Bilgisayar›)
tekni¤ini kullanarak baflka bir bilgisayar›n
masaüstünü kendi masaüstünüze tafl›ma
iflini “Online Administration” ile yapabilir-
siniz. 

Aç›kças› bir baflka Linux/UNIX bilgisayar›
yönetmek için buna hiç gerek yok ama, ge-
ne de yapt›klar›n›z›n karfl›daki bilgisayar›n
bafl›nda oturan kifli taraf›ndan da görüne-
bilmesi, e¤itim aç›s›ndan çok yararl› olabil-
mektedir.

Bu ifllevin as›l önemi uzaktaki bir Windows
bilgisayar› yönetmek gündeme geldi¤inde
ortaya ç›kmaktad›r. Evet, yanl›fl okumad›-
n›z! Uzaktaki bir Windows bilgisayar› yö-
netmekten söz ediyoruz. E¤er bir Windows
bilgisayara “Remote Desktop” yaz›l›m›
yüklü ve çal›fl›r durumdaysa, Linux bilgisa-
yar›n›zdan Windows masaüstünü kendi
masaüstünüze getirip uzaktaki Windows
bilgisayar› kullanabilirsiniz.  

Donan›m: Bilgisayar›n›z›n çeflitli donan›m
elemanlar›n› yönetmenize yard›mc› olarak ifl-
levler MCC’nin “Hardware” bafll›¤› alt›nda
toplanm›flt›r.
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Yaz›c›dan taray›c›ya klavyeden ekran çö-
zünürlü¤üne kadar de¤iflik ayar ve seçim-
leri burada yapabilirsiniz:

Bilgisayar›n a¤ ba¤lant›lar›n› düzenleme,
ayarlar› yapma ve de¤ifltirme ifllemleri
“Network & Internet” bafll›¤› alt›nda top-
lanm›flt›r.

Yeni bir a¤ ba¤lant›s› tan›mlamak için kul-
lan›l›r.

Bilgisayar›n›z›n ad›n› (hostname) ve DNS
ayarlar›n› yapabilece¤iniz veya de¤ifltirebi-
lece¤iniz seçenektir.

A¤ arabiriminizin ayarlar›n› (IP adresi, a¤
geçidi, alt a¤ maskesi gibi) de¤ifltirmenizi
sa¤lar. 

A¤ ba¤lant›lar›ndaki trafik ak›fllar›n› izle-
menizi sa¤lar. Bu ifllevle, gelen giden paket
say›lar›, gelifl ve gidifl h›zlar› gibi paramet-
releri ölçebilir ve grafik üzerinde izleyebi-
lirsiniz.
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Bir a¤ arabirimindeki ayarlar› iptal etmek
ve arabirimi devreden ç›karmak için kulla-
n›l›r. 

Web taramalar›n›z için “Proxy” sunucu
(Vekil sunucu) ayar› yapmak için kullan›l›r.
Bu olana¤› ancak ‹nternet Servis Sa¤lay›-
c›’n›z proxy servisi veriyorsa kullanman›z›
öneririz.

E¤er bu bilgisayar›n ADSL modemle veya
Kablo-Modem’le sa¤lanan internet ba¤lan-
t›s›n› baflka bilgisayarlarla paylaflmak ister-
seniz gerekli ayarlar› burada yapabilirsiniz.

Asl›nda ba¤lant› paylaflma özelli¤i LINUX
iflletim sisteminin do¤al bir özelli¤idir.
Yönlendirici (router) olarak çal›flabilen her
bilgisayar ba¤lant› paylafl›m› da yap›yor de-
mektir. Eh, yönlendirici olarak çal›flabilme
özelli¤i LINUX’un do¤as›nda oldu¤una
göre...

Varsa, bilgisayar›n›zdaki kablosuz a¤ ara-
biriminin (Wi-Fi) ayarlar› için kullan›l›r.

Varsa, s›k s›k eriflti¤iniz bilgisayarlar› daha
k›sa veya baflka isimlerle anman›z› sa¤layan
/etc/hosts dosyas›n›n düzenlenmesini sa¤-
lar. Bafllang›ç düzeyinde pek iflinize yara-
mayacakt›r. 

Sistem: ‹flletim sisteminizin çeflitli ifllevleri-
ni denetleyebilece¤iniz bafll›klar› içerir.
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KDE menüsünde düzenlemeler yapman›z›
sa¤lar.

Bilgisayar›n›z›n grafik ekran›n› denetleye-
cek olan pencere yöneticisini seçmenizi
sa¤lar. Örne¤in, (e¤er her ikisini de yükle-
diyseniz) KDE ve GNOME pencereleri
aras›nda seçim yapman›z› sa¤lar.

Sisteminizde kurulu servislerin içinde han-
gilerinin çal›flmakta oldu¤unu görebilece-
¤iniz bir seçimdir. Bu listede kurulu ama
çal›flmayan servisler “Stopped” sözcü¤üyle
belirtilmifltir. “Stop” ve “Start” butonlar›-
na basarak söz konusu servisin hangi ko-
mutla çal›flt›r›labilece¤ini ya da durdurula-
bilece¤ini ö¤renebilirsiniz. “On boot” bu-
tonu bas›l› servisler sistemin aç›l›fl› s›ras›n-
da otomatik olarak bafllat›lan servislerdir. 

Biz kendi LINUX bilgisayarlar›m›zdaki
servislerin denetimini buradan yapm›yo-
ruz. Bu kitab›n daha sonraki “Aç›l›fl Dene-
timi” bafll›kl› bölümde aç›klad›¤›m›z kav-
ram ve yöntemleri kullan›yoruz. 
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Size de böyle yapman›z› öneririz. Böylece
sistemin denetimi konusunda hem daha
fazla fley ö¤renmifl olursunuz hem de siste-
mi daha rahat denetlersiniz.

Yaz›tipi (font) konusu LINUX’un daha
do¤rusu grafik ortamda kullan›lan LI-
NUX’un en berbat konusudur. Xorg siste-
minin genel amaçl› olma gereklerinden do-
lay› yaz› tipi yönetimi son derece karmafl›k
bir hale gelmifltir. LINUX ve X ile ileri dü-
zey deneyiminiz olmad›kça bu ayarlarla oy-
namaman›z› öneririz. Bilgisayar›n›za yeni
bir yaz›tipi yükleme gere¤i duydu¤unuzda
yaz›tipi dosyalar›n›n ekindeki kurulum
notlar›n› okuman›z› öneririz. 

Bu yaz›tipi ayarlar› menüsündeki “Get
Windows Fonts” butonuna basarak varsa
bilgisayar›n›zda yüklü bulunabilecek MS-
Windows yaz›tiplerini X alt›nda kullan›la-
bilir hale getirebilirsiniz. Windows’u sat›n
ald›¤›n›zda, içindeki yaz›tiplerini de kullan-
ma hakk›n› sat›n alm›fl oldunuz nas›lsa...
Windows yaz›tiplerini bu menüden siste-
me yükleyebilmek için TTF yaz›tipi dosya-
lar›n› /usr/share/fonts alt›nda bir dizine
yerlefltirmeniz gerekir.

Bilgisayar›n›z›n tarih ve saat ayarlar›n›
yapmak içindir. E¤er çok hassas bir ayar
istiyorsan›z ya da bilgisayar›n›z›n saat do-
nan›m› yeteri kadar hassas çal›flm›yorsa,
“Network Time Protocol (NTP)” kullana-
rak bilgisayar›n›z›n saat ayar›n›n bir saat
sunucusu ile yap›lmas›n› sa¤layabilirsiniz.
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LINUX’un seyir defterlerini izlemeniz için
bir araçt›r. Tüm UNIX’ler gibi LINUX da,
sistemde olup biten neredeyse her fleyin kay-
d›n› tutar. Bilgisayar›n›z›n sunucu hizmetle-
riyle ilgili log kay›tlar› genellikle /var/log
dizini alt›nda, ilgili olduklar› program›n
ad›ndan oluflturulmufl dosyalarda ve dizinle-
re saklan›r.

Örne¤in, e-posta sunucusu olarak çal›flan
bilgisayarlarda, e-posta al›flveriflleriyle ilgili
log kay›tlar› /var/log/mail isimli dizinde
yer alan dosyalarda biriktirilir. Bu dosyaya
bilgisayar›n›za gelen ve bilgisayar›n›zdan
gönderilen her e-posta mesaj› için bir kay›t
düflülür.

Zaman zaman Mandriva Linux Denetim
Merkezi’nin bu seçene¤ini kullanarak, ya
da baflka yöntemlerle sisteminizin log dos-
yalar›n› incelemelisiniz. Önceleri bu log ka-
y›tlar› çok anlams›z, daha do¤rusu Çince
gibi gelecektir. Zamanla bu log sat›rlar›n›
yorumlamay› ve aralar›nda bir önlem alma-
n›z› gerektiren bir olay kayd› olup olmad›-
¤›n görmeyi ö¤reneceksiniz. 

Bu log dosyalar› do¤al olarak k›sa sürede
h›zla büyüyüp diskinizi, daha do¤rusu /var
dizinin ba¤land›¤› (mount edildi¤i) disk bö-
lümünü doldurma e¤ilimindedir. Sürekli
büyüyen bu log dosyalar›na “dosya dönüflü-
mü” (log rotation) ifllemi uygulan›r. Genel-
likle sabaha karfl› otomatik olarak çal›flt›r›lan
logrotate isimli bir yaz›l›m, log dosyalar›na
bu dönüflüm ifllemini uygular. logrotate ça-
l›flt›¤›nda /etc/logrotate.conf dosyas›n-
da belirtilmifl esaslar
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do¤rultusunda birikmifl log dosyalar›n›n
isimlerini de¤ifltirip en eskisini atmaya bafl-
lar. Örne¤in dönüflüm yapma zaman› gel-
di¤inde e-posta loglar›n›n sakland›¤›
/var/log/mail dizinindeki info, in-
fo.1, info.2, info.3, info.4, in-
fo.5 dosyalar› varsa info.5 dosyas› sili-
nir; info.4’ün ad› info.5 olarak de¤ifltiri-
lir. Bu flekilde tüm info.* dosyalar›n›n
isimleri kayd›r›l›r ve info isimli dosya info.1
yap›l›r. O andan itibaren de e-posta servisi-
nin yeni log kay›tlar› info isimli dosyada bi-
riktirilmeye devam eder. Böylece log dos-
yalar›n›n diskin tamam›n› kaplayacak flekil-
de büyümeleri önlenmifl olur.

Bir sistem konsol penceresi açmak için kul-
lan›l›r. 

Bilgisayar›n›z› kullanma yetkisi olan kullan›-
c›lar›n hesaplar›n› yönetmek için kullan›l›r. 

Sisteminizin yedeklenmesi için kullan›la-
cak ifllevdir. ‹sterseniz sistemin tamam›n›,
isterseniz sadece kullan›c› dizinlerini
yedekleyebilirsiniz. 

Ba¤lant› Noktalar›: Bilgisayar›n›z›n disk ya
da disklerindeki bölümleri  yönetmek için
kullan›lan ifllevdir.

“NFS” (Network File Services) ve  “Sam-
ba” (Linux kaynaklar›n›n Windows iflletim
sistemi kullanan  bilgisayarlar taraf›ndan
kullan›lmas›n› sa¤layan servis) servislerini
iyice  ö¤renmeden bu seçenekleri kullan-
maman›z› öneririz.
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Disk bölümlemesini de¤ifltirmek, yeni disk
takt›¤›n›zda  bu diskin bölümlemesini yap-
mak için bu ifllevden yararlanabilirsiniz.
(Bkz.  Bölüm 5 - Dosya Sistemleri).

DVD  veya CD-ROM sürücünüzün hangi
dizine ba¤lanmas›n› istedi¤inizi belirtti¤i-
niz  ayar seçene¤idir. Normal koflullarda
bu ayarlar› de¤ifltirmeniz için hiç bir neden
olmayacakt›r. Varsay›lan ayarlarla tüm kul-
lan›c›lar›n sürücüde tak›l› olan  CD’yi kul-
lanmaya yetkisi olacakt›r. Sürücüye bir CD
tak›ld›¤›nda ve bu CD’yi kullanan bir yaz›-
l›m bafllat›ld›¤›nda sürücü /mnt/cdrom di-
zinine otomatik olarak ba¤lan›r.

Disket sürücünüzün hangi dizine ba¤lan-
mas›n› istedi¤inizi belirtti¤iniz ayar seçene-
¤idir. Normal koflullarda bu ayarlar› de¤ifl-
tirmeniz için hiç bir neden olmayacakt›r.
Varsay›lan ayarlarla tüm kullan›c›n›n sürü-
cüde tak›l› olan disketi kullanmaya yetkisi
olacakt›r. 

Sürücüye bir disket tak›ld›¤›nda ve bu dis-
keti kullanan bir yaz›l›m bafllat›ld›¤›nda sü-
rücü /mnt/floppy dizinine otomatik ola-
rak ba¤lan›r.

UNIX ve türevi iflletim sistemlerinde bilgi-
sayarlar aras› dizin paylafl›m› NFS (Net-
work File System) standard›nda yap›l›r.
NFS, SUN Microsystems firmas›n›n UNIX
dünyas›na bir arma¤an›d›r ve uzun y›llard›r
baflar›yla kullan›lmaktad›r. NFS kullanarak
çevrenizdeki UNIX bilgisayarlarda yer
alan paylafl›ma aç›lm›fl dizinlere eriflmek
için gerekli ayarlar› burada yapabilirsiniz. 
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Kendi bilgisayar›n›zdaki disklerin baflka
UNIX/Linux makineler taraf›ndan payla-
fl›lmas›n› istedi¤inizde siz de bilgisayar›n›za
NFS sunucu yaz›l›m› yüklemelisiniz. Yeni
bafllayanlar için çok gerekli olmayan bir
özellik oldu¤u için k›sa kesiyoruz.

Linux bilgisayar›n›zdaki disk/dizin ve yaz›-
c›lar› a¤ üzerinden MS-Windows bilgisa-
yarlarla paylaflman›z mümkündür. Bunun
için Linux bilgisayar›n›zda “samba” sunu-
cu yaz›l›m› kurulu ve çal›fl›yor olmal›d›r.
Windows iflletim sistemi, dünyada kendin-
den baflka iflletim sistemi olabilece¤i düflü-
nülmedi¤inden olsa gerek, kaynak paylafl›-
m›n› sadece kendi protokolleri ile yapabil-
mektedir. Samba yaz›l›m›, Linux iflletim
sisteminde, Microsoft’un paylafl›m için ge-
lifltirdi¤i SMB protokolünün kullan›labil-
mesini, böylece iki yönlü olarak kaynakla-
r›n paylafl›labilmesini sa¤lar. Ancak, samba
yaz›l›m› bafll› bafl›na bir kitap yaz›lmas›n›
gerektirecek kadar kapsaml› ve yetenekli
oldu¤u için burada ayr›nt›ya giremiyoruz.
Kald› ki yeni bafllayanlar için çok da gerek-
li de¤il diye düflünüyoruz.

WebDAV oldukça yeni bir dosya sis-
temidir. Amac›, web sitelerine iliflkin dosya
ve dizinlerin http protokolünün yeni özel-
liklerini kullanarak uzaktan düzenlemektir.
WebDAV hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgi için
www.webdav.org adresine göz atabilirsiniz.
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NFS ve Samba servisleriyle dizinlerin pay-
lafl›ma aç›lmas› ve bunlarla ilgili güvenlik
ayarlar› sistem yöneticisinin sorumlulu¤un-
dad›r ve tüm ayarlar bu iki sunucu yaz›l›-
m›n konfigürasyon dosyalar› üzerinde yap›-
lan de¤iflikliklerle yap›l›r. Baz› durumlarda
kullan›c›lar›n kendi kiflisel dizinlerini payla-
fl›ma aç›p kapatmaya yetkileri olmas›n› iste-
yebilirsiniz. Güvenlik aç›s›ndan çok tehli-
keli olmas›na ra¤men kullan›c›lar›n›za bu
yetkiyi vermek istiyorsan›z “Partition Sha-
ring” seçimi ile tercihlerinizi belirtebilirsi-
niz. Bu yetkiyi tüm kullan›c›lara verebilece-
¤iniz gibi yaln›zca seçilmifl kullan›c›lara da
verebilirsiniz. 

Bilgisayar›n›z› d›flar›dan gelebilecek sald›r›-
lara karfl› koruyan “iptables” atefl duvar›
(firewall) yaz›l›m›n temel ayarlar›n› burada
yapabilirsiniz.

Bu ayarlar› de¤ifltirmedi¤iniz sürece bilgisa-
yar›n›z d›flardan gelebilecek her türlü pro-
tokol paketine karfl› aç›kt›r. ‹nanmayacak-
s›n›z ama bunun pek bir zarar›n› görmezsi-
niz. Solucan (worm) ve virüs bulaflma riski
Linux kurman›zla birlikte art›k  çok büyük
ölçüde geride kald›.

Ancak Linux kullan›yor olman›z kendinizi
savunmaman›z için bir neden olamaz. Za-
man içinde “iptables” atefl duvar› progra-
m›n› ö¤renmek ve uygun ayarlar› yapmak
durumundas›n›z. E¤er d›flar›ya hiçbir ser-
vis vermiyorsan›z bu ifllevi seçip “Everyt-
hing (No firewall)” seçimini kald›rman›z›,
böylece d›flardan gelebilecek beklenmedik
tüm paketleri bloke etmenizi öneririz. 



Ofis Uygulamalar›

OpenOffice.Org

Yak›n  zamana kadar insanlar Windows iflletim sistemini terkedip Linux’a
geçmemek için ms-office uygulamalar›n› mazeret olarak gösteriyorlard›.
“Efendim, endüstri standard›!” diyorlard›. 

OpenOfice.org ile MS-Office dosyalar›n› açabilece¤iniz gibi dosyalar›n›z›
bu format ta da kaydedebilirsiniz. Buyrun, OpenOffice.org... 
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Bilgisayar›n›z aç›ld›¤›nda iflletim sistemini-
zin yüklenmesi süreci ile ilgili ayarlar› yapa-
bilece¤iniz ifllevler bu bafll›k alt›nda toplan-
m›flt›r. Bafllang›ç düzeyindeki okuyucular›n
bu ayarlar› de¤ifltirmemesini öneririz.

KDE Menüsü Office OpenOffice.org 2.0 Writer

OpenOffice  Writer: Kelime ‹fllemci.
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KDE Menüsü Office OpenOffice.org 2.0 Calc

OpenOffice  Writer: Kelime ‹fllemci.
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OpenOffice Draw: Grafik Arac›.

KDE Menüsü Office OpenOffice.org 2.0 Draw
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OpenOffice Impress: Sunum Haz›rlama.

KDE Menüsü Office OpenOffice.org 2.0 Impress



Grafik Uygulamalar›

The Gimp

Adobe firmas›n›n Photoshop isimli grafik editörüne çok benzer ve onun ka-
dar yetenekli, baflar›l› bir yaz›l›md›r. PhotoShop kullanmay› bilen birisinin
“The Gimp” paketini ö¤renmek için en fazla 10-15 dakikaya gereksinimi
olacakt›r. E¤er PhotoShop ö¤renmeye f›rsat›n›z olmad›ysa üzülmeyin, art›k
gerek de kalmad›! Özgür yaz›l›m kavram› size herkesin 600 dolar ödeyerek
sat›n ald›¤› program›n yapt›¤› herfleyi yapabilen bir yaz›l›m› ücretsiz olarak
sunuyor... Haydi ifl bafl›na...

108

Kim Korkar LINUX’tan?

KDE Menüsü Multi Media Graphics The Gimp



Di¤erleri
Mandriva ile birlikte sisteminize yüklenmifl olan 20’den fazla grafik iflleme
yaz›l›m› vard›r. Kimi yaln›zca ikon çizmek için, kimi foto¤raf albümü olufl-
turmak için kimi de ekrandaki görüntüleri kaydetmek içindir. Örne¤in bu
kitaptaki ekran görüntüleri 

diye bafllat›labilen “Screen Capture” program›yla kaydedilmifltir. 

Kiflisel Uygulamalar

Ximian-Evolution

Adres defteriniz, ajandan›z ve isterseniz de e-posta yaz›l›m›n›z. Outlook al›fl-
kanl›¤› olup da bu yüzden MS-Windows’dan vazgeçemeyenler için kusur-
suz bir uygulama yaz›l›m›d›r. 

‹sterseniz bu kez Evolution program›n› KDE menüsünden de¤il, bir baflka
yöntemle bafllatal›m; çeflit olsun: Klavyeden Alt-F2 tufllar›na bas›n (“KDE
Menüsü – Run Command” için k›sa yol) karfl›n›za gelen kutuya “evolution”
yaz›p gönderin.

Evolution yaz›l›m›n› ilk kullan›fl›n›zda kiflisel ayarlar için sorulacak birkaç
sorudan sonra e-posta, adres defteri, ajanda gibi uygulamalara eriflebilece¤i-
niz ekran karfl›n›zda belirecektir.
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KDE Menüsü Multi Media Graphics KSnapshot
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Gnome-Card

Yaln›zca adres defterine gereksinim duyanlar için.
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Internetle ‹lgili Uygulamalar

Kmail

Yetenekli bir e-posta istemcisidir. Hem POP3 hem IMAP deste¤i vard›r
(IMAP’de neyin nesi diyorsan›z bofl verin, o kadar önemli de¤il. En az›ndan
sistem yöneticisi olma yolunda ilerlemeye bafllay›ncaya kadar). 
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Konqueror

Netscape ve Internet Explorer alternatifi bir web taray›c›s›d›r. En önemli
özelli¤i çok h›zl› olmas›d›r. Javascript ve Java deste¤i de bulunan bu taray›-
c›n›n olsa olsa tek olumsuz taraf› “ille de MS-IE” gerektiren web sayfalar›n-
da baflar›l› olmamas›d›r.
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FTP ‹stemcisi (gFTP)

Son derece kolay kullan›lan, dosya yöneticisi görünümünde bir FTP istem-
cisidir. FTP sunuculardan dosya çekmek ve bu sunuculara dosya gönder-
mek için keyifle kullanaca¤›n›za inan›yoruz. Dosya transferi yapmak istedi-
¤iniz FTP sunucusunun ad›n› ya da IP adresini “Host” kutusuna yazd›ktan
sonra “Port” olarak 21 seçin, kullan›c› kimli¤inizi ve flifrenizi girip en solda-
ki ikonu t›klay›p ba¤lan›n. Gerisi dosyalar› seçip transfer yönüne iliflkin ok
tufluna basmaktan ibarettir...
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KDE Menüsü Internet File Transfer gFTP



Web Sayfas› Haz›rlama Araçlar›

alt›nda birçok web sitesi haz›rlama arac› bulacaks›n›z. Bunlardan en kulla-
n›fll› olanlar› “Bluefish” ve “Screem” programlar›d›r. Mozilla’n›n web editö-
rünü özellikle WYSIWYG (What you see is what you get: Ne görüyorsan
o) web araçlar›ndan hofllananlara öneririz. Screem, web ifline biraz profes-
yonelce yaklaflanlar içindir. 
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KDE Menüsü Internet Web Editors Bluefish



Bir de nvu web tasar›m arac› var: WYSIWYG (What you see is what you
get: “Ne görüyorsan›z aynen öyle”)bir web tasar›m arac›d›r. “Linux’ta
FrontPage yok!” diyenlere yan›tt›r.

Çoklu Ortam (Multimedya) Uygulamalar›

XMMS

Mükemmel bir mp3 çalma
yaz›l›m›d›r. Ses kart›n›z
varsa mutlaka kurman›z
gereken yaz›l›mlardan bi-
ridir.

Elbette yegâne MP3
çalar›n›z XMMS de¤ildir.
Totem, nine, Amarak, Juk
gibi çok say›da seçene¤iniz
var.
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CD Player

Ad› üstünde... Bilgisayar›n›zda
Audio CD dinlemek isterseniz
kullanabilece¤iniz son derece
baflar›l› bir yaz›l›md›r. Ses ayar-
lar› için ise “Sound Mixer” ya-
z›l›m›n› bafllatman›z› öneririz.

Ve Yüzlerce, Binlerce Uygulama Yaz›l›m›...

Mandrake ile birlikte bu kitapta anlatmakla bitmeyecek kadar çok uygula-
ma program› yüklenmifl durumda. Art›k bunlar› keflfetmek size düflüyor.

Kopete An›nda Mesajlaflma Yaz›l›m›

Linux alt›nda hayat›n çok daha kolay oldu¤unu ispatlayan, belki de en
önemli yaz›l›mlardan biri Kopete’dir. MSN, AIM, Yahoo Messenger, ICQ
gibi önemli mesajlaflma servislerinin hepsine birden tek bir yaz›l›mla ba¤lan-
man›z› sa¤lar:
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K3B

CD/DVD yazmak için k3b var:
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Gambas

Visual Basic merakl›s› programc›lar için Gambas var:
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Eclipse

Java programc›lar› için onlarca Java gelifltirme ortam› var; en çok be¤enilen-
lerinden birisi de Eclipse:
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Digikam

Say›sal foto¤raf makinenizle çekti¤iniz resimleri düzenlemek; k›rm›z› ç›kan
gözlerin rengini düzeltmek için digikam var:

Wine

Linux iflletim sistemi alt›nda MS Windows yaz›l›mlar›n› çal›flt›rman›z› sa¤-
lar. Örne¤in Delphi ile program yazmak zorundaysan›z; ya da elektronik
devrelerinizi Xilinx ile tasarlamak zorundaysan›z; bir baflka deyiflle, ifliniz
gere¤i bir Windows yaz›l›m› kullanman›z gerekiyorsa, wine iflinize çok yara-
yacakt›r:
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Oyun merakl›s› m›s›n›z? Bilgisayar›n›z› ço¤unlukla bir oyun makinesi olarak
m› kullan›yorsunuz? O zaman Linux size göre de¤il! Her ne kadar çok sa-
y›da Linux oyunu varsa da ve birçok Windows oyunu wine alt›na çal›fl›yor-
sa da, Linux sizi mutlu etmeyecektir. Oyun merakl›lar›na önerimiz, iflletim
sistemi ve antivirüs vergilerini muntazam ödeyip,  virüs ve solucanlarla do-
lu bir dünyada yaflamaya devam etmeleri ve günde 2-3 kez güncelleme yap-
malar›, haftada bir kez bilgisayarlar›na iflletim sistemini yeniden kurmaya
devam etmelidir.  

Aç›k kaynak kodlu Linux uygulamalar›n›n tamam›n› ya da ço¤unu bu kitap-
ta listelememiz olas› de¤il. En iyisi sizin arada s›rada http://www.li-
nux.org/apps adresini ziyaret ederek önemli uygulamalar›n izlemenizdir:

Bundan Sonras›

LINUX’un grafik araçlar›n› kullanarak ifllerinizin neredeyse hemen hemen
hepsini yapabilirsiniz; özellikle kiflisel çal›flmalar›n›za yönelik kelime ifllem,
elektronik tablolama gibi ifller için gelifltirilmifl uygulama yaz›l›mlar›n›n ne-
redeyse tamam› X alt›nda çal›flacak flekilde yaz›lm›flt›r.
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Baz› temel LINUX yönetim ifllemleri içinse, grafik uygulamalarla u¤raflma-
ya hiç gerek yoktur. Ustalar birçok ifli do¤rudan LINUX komutlar›yla yap-
may› tercih ederler. Bu tür çal›flma hem daha fazla esneklik sa¤lar hem de
yap›lan iflin etkilerinin hemen gözlenmesini sa¤lar. Bu nedenle konsol pen-
cereleri LINUX ortam›n›n vazgeçilemez unsurlar›ndand›r.

Eh, konsol deyince LINUX’u do¤rudan kullanabilmek için LINUX, daha
do¤rusu UNIX iflletim sisteminin komutlar›n› ö¤renmek gerekecektir. Bun-
dan sonraki bölümlerde KDE ve benzeri masa üstü yöneticilerini kenara b›-
rak›p konsol pencerelerinden verilebilecek LINUX komutlar›na yo¤unlafla-
ca¤›z. Asl›nda, LINUX ö¤renmeye flimdi bafll›yorsunuz.

Konsolda LINUX Kullan›m›
“konsol” Kavram›

LINUX kullan›rken “telnet” ve “konsol” sözcüklerini çok s›k duyacaks›n›z.
Bu iki benzer kavram› bafltan iyi anlarsan›z ileride rahat edersiniz.

Bildi¤iniz gibi LINUX çok kullan›c›l› bir iflletim sistemidir. Çok kullan›c›l›
olmas› ayn› zamanda “çok ifl düzeni”ni de desteklemesi anlam›na gelmekte-
dir. Bir baflka deyiflle LINUX iflletim sistemi alt›nda çal›flan bir bilgisayar› bir
anda birden fazla kullan›c› kullanabilir ve her bir kullan›c› da birden fazla ifli
ayn› anda yapabilir. Tek merkezi ifllem birimine (CPU) sahip bilgisayarlarda
bu “ayn› anda” sözü az›c›k anlam›n› de¤ifltirse de her merkezi ifllem birimi-
nin her kullan›c›ya ve ifle k›sa da olsa biraz zaman ay›rarak s›rayla hizmet ver-
mesi sayesinde sistem ayn› anda birden fazla ifli yap›yormufl hissini uyand›r›r.
Özellikle sistem yönetimine yönelik birçok ifli yaparken do¤rudan LINUX
iflletim sistemine konut vermeyi tercih edeceksiniz. Bunun için de konsol ifl-
levi gören bir uygulama penceresine gereksinim duyacaks›n›z. 

“Konsol”, eskiden büyük bilgisayarlar› denetlemek için kullan›lan, grafik özel-
likleri olmayan, do¤rudan sisteme ba¤l›, genellikle de sistemin üzerinde bulu-
nan, bir ekran ve bir klavyeden oluflan bir cihazd›. Art›k “terminal donan›m-
lar›” pek kalmad› ama “konsol” kavram› aynen kullan›lmaya devam ediyor. 

Bilgisayar›n›zda bir konsol penceresi açmak için KDE ekran›n›n sol
alt taraf›ndaki ikonunu bir kez t›klay›n›z. Karfl›n›za gelecek ekran,
LINUX iflletim sistemiyle do¤rudan konuflabilece¤iniz terminal ek-
ran› olacakt›r:
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‹stedi¤iniz kadar konsol penceresi açabilirsiniz. Herbiri tamamen ba¤›ms›z
“terminal”ler gibi çal›flacakt›r. Üstelik herbirinin görsel özellikleri de farkl›
olabilir. 
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telnet ve ssh

Güvenli¤in bilgisayar dünyas›nda önemli bir sorun olmad›¤› zamanlarda bir

UNIX bilgisayara uzaktan eriflmek için kullan›lan en önemli ve yayg›n araç,

TCP/IP protokolleri aras›nda da önemli bir yeri olan “telnet” uygulamas›yd›.

“telnet”, temel olarak, bir bilgisayar›n yönetim konsolunu uza¤a tafl›mak ifli-

ni hallederdi (hala da halleder). A¤ üzerinden eriflebildi¤iniz herhangi bir

UNIX bilgisayara bir telnet istemci program›yla ba¤land›¤›n›zda kullan›c›

kodu ve flifresi sorulur; do¤ru yan›tlar verilirse kullan›c›n›n karfl›s›na, siste-

me konsol komutlar› verebilece¤i bir terminal aç›l›rd›. “telnet” yaz›l›mlar›,

protokol standartlar› gere¤i aç›k iletiflimde bulunur; yani iletiflim hatt›n› din-

leyenler, bir telnet seans›nda karfl›l›kl› gelip giden tüm verileri görebilir. Bu

zay›fl›¤› ortadan kald›rmak için ssh (Secure Shell) sunucu ve istemci yaz›-

l›mlar› gelifltirildi.  

“ssh” ile iletiflime bafllarken istemci ve sunucu aras›nda önce bir kripto

anahtar tak›m› oluflturulur (aç›k anahtarla flifreleme tekni¤i ile - Public Key

Encryption). Bu ad›mdan sonra gelip giden tüm veri paketleri art›k flifrelidir;

hatt› dinleyen varsa bir fley anlamas› mümkün olmayacakt›r. Güvenlik kay-

g›lar›yla “telnet” art›k neredeyse tamamen terk edildi ve yerini “ssh” ald›.

Ancak, telnet ya da ssh istemcisi ile bir kez ba¤lant› sa¤land›ktan sonra ter-

minal/konsol penceresinin görünüflü ve ifllevleri t›pa t›p ayn›d›r.   



LINUX alt›nda çal›flan bir bilgisayara s›k s›k uzaktan eriflmek isteyeceksiniz.
Uzaktan eriflmekten kastetti¤imiz, yerel a¤ ya da internet üzerinden bilgisa-
yar›n›za ba¤lanmakt›r. Örne¤in, bir nedenle bir ifli ya da servisi durdurup
yeniden bafllatman›z gerekebilir; sisteminizi kapat›p açman›z gerekebilir. Bu
gibi durumlarda bir “ssh istemci” yaz›l›m›yla sisteminizin “ssh” sunucusu
servisine ba¤lan›p sanki konsoldaym›fl gibi çal›flabilirsiniz. Bir baflka deyiflle
sisteminizin “ssh” servisi, uzaktaki bilgisayarda çal›flan “ssh sunucu” yaz›l›-
m›n›n kendi penceresi içinde sizin bilgisayar›n›za ait bir terminal çal›flt›r›l-
mas›n› sa¤layacakt›r. fiu anda size çok anlaml› gelmeyebilir ama bu “ssh”
servisi ola¤anüstü de¤erli bir servistir. Hiç yerinizden kalkmadan yüzlerce
LINUX/UNIX bilgisayar› denetleyebilir, yönetebilir ve kullanabilirsiniz.
Oysa NT ve türevi iflletim sistemi ile çal›flan bilgisayarlarda sistem yönetimi
ile ilgili ifllerde ço¤unlukla bilgisayar›n bafl›na gitmek gerekmektedir.

KDE masa üstü yöneticisinin standart “terminal” uygulama yaz›l›m› olan
kterm yaz›l›m›n› bafllatt›¤›n›zda, zaten sistemi kullanmakta olan bir kullan›c›
oldu¤unuz için size kullan›c› kodu ve flifre sorulmaz. KDE’yi bafllatm›fl olan
kullan›c›n›n kimli¤iyle çal›flan bir terminal penceresi aç›l›r. Bu penceredeki
[cayfer@notebook cayfer]$ sat›r›, LINUX’in sizden komut almaya ha-
z›r oldu¤unu belirten haz›r iflareti’dir. (prompt)
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Bu haz›r iflaretinde, LINUX’un sizden komut almaya haz›r oldu¤undan bafl-
ka çok önemli bir bilgi daha vard›r. Bu bilgi, $ karakteridir. fiimdi s›k› du-
run, haz›r iflaretinizde $ görüyorsan›z kullanmakta oldu¤unuz kabuk prog-
ram› (shell) Bourne Shell veya onun bir türevi olan Bourne Again Shell’dir.
(bash) (Sab›rl› olman›z gerekti¤i konusunda uyarm›flt›k...)

“Yeni kullan›c›lar için flimdilik bu kadar bilgi yeter” deyip devam edelim. 

E¤er kullanmakta oldu¤unuz kabu¤un (sistem yöneticisinin sizin için uygun
gördü¤ü kabuk) hangisi oldu¤unu ö¤renmek istiyorsan›z, haz›r iflaretinin
karfl›s›na echo $SHELL komutunu yaz›n›z. Görece¤iniz, /bin/bash benzeri
bir sat›r, kabuk program›n›z olarak çal›flmakta olan program› gösterecektir.
“/bin/bash”, kabuk program› olarak “/bin” dizini alt›ndaki “bash” dos-
yas›ndaki program›n çal›flmakta oldu¤unu belirtmektedir.

“[cayfer@notebook cayfer]$” görünümündeki “haz›r” iflaretindeki di¤er
yararl› bilgiler ise flunlard›r: 
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Kabuk (Shell) kavram›, UNIX kullan›c›lar›n›n iyi anlamas› gereken bir kav-

ramd›r.

“[cayfer@notebook tmp]$” benzeri bir haz›r iflaretinin karfl›s›na yazaca-

¤›n›z komutu irdeleyen, yap›lmas›n› istedi¤iniz ifle ait program› belle¤e

yükleyen, gerekli parametreleri bu programa aktaran programlara kabuk

program› denir.

Birçok iflletim sisteminden (Windows gibi) farkl› olarak, UNIX’te, kullan›c›-

n›n tercihine ba¤l› olarak kullanabilece¤i birden fazla komut yorumlay›c›s›

(kabuk = shell) vard›r. Bu kabuklara örnek olarak. 

sh Bourne Shell

csh C-Shell

ksh Korn Shell

bash Bourne Again Shell

tcsh Gelifltirilmifl csh

gösterilebilir. LINUX dünyas›n›n en çok be¤enilen ve aksi belirtilmedikçe

kullan›c›lar›n her terminal ba¤lant›s›nda varsay›lan (default) kabuk olarak

bafllat›lan “bash” kabuk program›d›r.



• Kullan›c› kodunuzun “cayfer” oldu¤u,

• Bu terminal penceresinin “notebook” isimli bilgisayara ait oldu¤u,

• Çal›flma dizininizin “son bölümünün” “cayfer” oldu¤u; yani çal›flma di-
zininizin “/home/cayfer” benzeri bir yap›da oldu¤udur. (Bu “çal›flma di-
zini” meselesi anlafl›lmaz geldiyse hiç üzülmeyin, birkaç bölüm sonra bu
konuya ayr›nt›l› olarak de¤inece¤iz. fiimdilik oldu¤u gibi kabul edip de-
vam edebilirsiniz.)

Haz›r iflaretinde yer alan bu bilgiler ilk bak›flta size yarars›z ve anlams›z gel-
mifl olabilir. Ancak her bir terminal penceresinde farkl› bilgisayarlara farkl›
kullan›c› kodlar›yla ba¤l› bulunabilece¤inizi düflünürseniz bu bilgilerin ne
denli de¤erli oldu¤unu kabul edersiniz.

Standart LINUX sistemlerinde kullan›labilecek kabuk programlar› ve bu
programlar›n dosya isimleri flunlard›r:

Kulland›¤›n›z kabuk program› hangisi olursa olsun, temel UNIX kurallar›
de¤iflmeksizin geçerli olacakt›r. Yeni bafllayanlar›n, e¤er mümkünse, bash
kabuk program›n› kullanmalar›n› öneririz. Bu kitapta görece¤iniz örnekle-
rin büyük ço¤unlu¤u bash için verilecektir.

Hangisi olursa olsun, UNIX kabuk programlar›, oldukça geliflmifl yetenek-
lerle donat›lm›fllard›r, tabii bir o kadar da karmafl›k! Kabuk programlar›yla
uygulama programlar› bile yaz›labilir. Geliflmifl programlama dillerinde yer
alan “while”, “if”, “case”, “call” gibi programlama araçlar›n›n hepsi flu
veya bu flekilde kabuk programlar›nda da bulunmaktad›r. Örne¤in “bash
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/bin/bash Bourne Again Shell

/bin/csh C-Shell

/bin/sh Bourne Shell

/bin/ksh Korn Shell

/bin/tcsh T C-Shell

Kabuk Program›n›n Dosya Ad› Kabuk Program›n›n Ad›



Programlama”, tek bafl›na 400-500 sayfal›k bir kitab›n konusu olacak kadar
genifl bir konudur. 

“logout”: Sistemden Ç›k›fl 

LINUX iflletim sistemi ile yapmakta oldu¤unuz iflleri tamamlad›¤›n›zda “sis-
temden logout ederek” LINUX’la kiflisel ba¤lant›n›z› kesmenizi öneririz.
Asl›nda bu gereklilik yaln›zca bir güvenlik önlemidir. Amac›, bilgisayar›n›-
z›n bafl›na geçebilecek birisinin aç›k terminal ekranlar›ndan sizin kimli¤ini-
zi kullanarak bir fleyler yapmas›n› önlemektir.

Dikkatinizi çekmek istedi¤imiz önemli bir konu, logout ifllemiyle sistemin
kapat›lmas› ifllemlerinin birbirlerinden farkl› ifllemler olmas›d›r. Tüm kulla-
n›c›lar› logout etmifl olan bir LINUX bilgisayar›, arka planda yapmas› için
verilmifl görevlerini yerine getirmeye devam edecektir. Örne¤in web, e-pos-
ta al›p verme, veritaban› sunum servisi ve ftp servisleri gibi servisler, hiçbir
kullan›c› sisteme ba¤l› olmasa bile kesintisiz devam edecektir.

Sistemin bafl›nda grafik ekranla çal›fl›yorsan›z (örne¤in KDE alt›nda) sistem-
le ba¤lant›n›z› kesmek için masa üstü yöneticinizin menüsünden “Login as
different user” seçimini kullanmal›s›n›z.

Sisteminize bir telnet yaz›l›m›yla uzaktan ba¤land›ysan›z ifliniz bitti¤inde ter-
minalinizde veya terminallerinizde “exit” veya “logout” komutlar›ndan
birini kullanarak kiflisel ba¤lant›n›z› kesebilirsiniz.
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LINUX iflletim sisteminde bir bilgisayar› paylaflan kullan›c›lar söz

konusudur. Bu durumda kullan›c›lar›n kay›tl› bilgilerini birbirlerine karfl›

korumak gerekir. Bir sabah ifle geldi¤inizde tüm kay›tl› bilgilerinizin kay-

boldu¤unu düflünebiliyor musunuz?

Kullan›c›lar›n kay›tl› bilgilerinin yan› s›ra, iflletim sistemi, kendisini de hatal›

komutlara ve kötü niyetli kullan›c›lara karfl› korumak zorundad›r. Bu koru-

ma mekanizmas›n›n temelinde kullan›c› ad› ve flifresi yer almaktad›r. Her

LINUX kullan›c›s› flifresini iyi korumak zorundad›r. fiifrenizi belki iyi koruy-

or olabilirsiniz; ancak logout komutunu vermeden terminalinizin bafl›ndan

kalkarsan›z, arkan›zdan terminalin önüne gelip oturan birisi, sizin kiflili¤ini-

zle LINUX’a verece¤i komutlarla, bilerek ya da bilmeyerek kay›tl›

dosyalar›n›za zarar verebilir. 

Logout etmeniz, bilgisayar› da kapatabilece¤iniz anlam›na gelmez. Lütfen;

ama lütfen, LINUX iflletim sistemi ile çal›flan bir bilgisayar› ifliniz bitti¤inde

küüt diye kapatmay›n›z. Bir LINUX bilgisayar›n›n sa¤l›kl› bir flekilde

kapat›labilmesi için bir dizi törensel ifllem yap›lmas› gerekir. 



Is›nma Hareketleri

Ne Var Ne Yok?

Bir bilgisayar›n bafl›na ilk oturdu¤unuzda genellikle elinizin alt›nda hangi
dosyalar›n ve dizinlerin bulundu¤unu görmek istersiniz. LINUX’ta
disk(ler)de bulunan dosya ve dizinlerin listesini görmek için uygulayabilece-
¤iniz birkaç yöntem var. En basiti do¤al olarak KDE’nin dosya yöneticisini
kullanmakt›r.

KDE dosya yöneticisini çal›flt›rmak için masa üstündeki ikonunu ve-
ya KDE panelindeki ikonunu t›klayabilir veya KDE menüsünden “Ho-
me (Personal Files)” seçimini yapabilirsiniz.

“Ne var; ne yok?” sorusuna grafik kullan›c› arabirimi kullanarak yan›t ara-
may› anlatmak istemiyoruz. Bu kitab›n as›l amac› LINUX/UNIX ö¤retmek
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KDE dosya yöneticisi (Konqueror) asl›nda bir web taray›c›s›d›r. Dosya ve

dizinleri düzenlemek, kopyalamak, silmek, tafl›mak için kullan›laca¤› gibi

“Location:” kutusuna geçerli URL adresleri vererek internet web sayfala-

r›nda dolaflmakta da kullanabilece¤iniz bir yaz›l›md›r.



oldu¤u için ayn› soruya LINUX komutlar›yla yan›t araman›n yolunu göster-
menin daha yararl› olaca¤›n› düflünüyoruz.

Bir terminal penceresi aç›p ls komutunu verdi¤inizde yukardaki grafik ara-
yüzde görüntülenen listenin ifllevsel olarak ayn›s›n› terminal pencerenizde
göreceksiniz:

Bu flekilde verilmifl bir ls komutu, kiflisel dizininizdeki dosya ve dizinlerin
bir listesini üretecektir. Bu listedeki alt dizinler isimlerinin sonunda bir “/”
iflaretiyle, çal›flt›r›labilir program içeren dosyalar da isimlerinin sonunda bir
“*” iflaretiyle gösterilecektir. Basit dosyalar›n (veri, yaz› vs. içeren dosyalar)
isimlerinin sonunda bir tan›t›m iflareti olmayacakt›r. Daha kalabal›k bir liste
görmek için “ls /etc” komutunu deneyiniz.
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“home” Dizini

LINUX çok kullan›c›l› bir iflletim sistemi oldu¤u için her kullan›c›n›n kiflisel

dosyalar›n› saklayabilece¤i bir düzeni de sa¤lamak zorundad›r. Bu neden-

le, kullan›c› hesaplar›n›n aç›lmas› s›ras›nda her kullan›c›n›n kendi dosya ve

dizinlerini yerlefltirebilece¤i bir dizin aç›l›r. Her kullan›c› kendi “home” di-

zininde her türlü hakka sahip olur; ancak bir baflka kullan›c›ya ait kiflisel di-

zinde neredeyse hiçbir hakk› olmaz. Apartman hayat›ndaki “daire”ler gibi

bir fley...



Ben Kimim?

‹lk bak›flta çok anlaml› de¤ilmifl gibi görünen bu soru, UNIX dünyas›nda
zaman zaman sorulmas› gereken önemli bir sorudur. E¤er kulland›¤›n›z
UNIX bilgisayar› büyük bir bilgisayar a¤›n›n bir parças›ysa ve siz bu a¤ üze-
rinden birçok bilgisayara ulaflabiliyorsan›z ve bu de¤iflik bilgisayarlardaki
kullan›c› isimleriniz (user-id) farkl›ysa, uzun çal›flma seanslar› s›ras›nda her-
hangi bir pencere içinde geçerli olan kullan›c› kimli¤inizi flafl›rabilirsiniz.
Korkmay›n, UNIX kimlik bunal›m›na yol açan bir iflletim sistemi de¤ildir.
O baflka bir iflletim sisteminin özelli¤idir. Hemen, 

whoami ve  who am i

komutlar›n› vererek, LINUX’un sizi o anda hangi kimlikle tan›d›¤›n› ö¤re-
nebilirsiniz. Özellikle sistem yöneticileri, zaman zaman baflka kullan›c›lar›n
kimli¤ine bürünme gereksinimi duyarlar. Bu ifli su (switch user) komutuyla
yaparlar. Bir o, bir bu kullan›c› kimli¤ine büründüklerinde de bazen flafl›r-
malar olur. Böyle bir durumda hemen whoami komutunu vererek o pence-
redeki kimliklerini ö¤renebilirler.

fiifrenizi De¤ifltirmek ‹stedi¤inizde...

UNIX alt›nda çal›flan bir bilgisayara sizin ad›n›z› (yani kullan›c› kodunuzu
demek istiyoruz) kullanarak ulaflabilen herkes, size gelen elektronik postala-
r› okuyabilir, tüm dosyalar›n›za ve dizinlerinize eriflebilir, hatta silebilir ve
de¤ifltirebilir. Belki daha da kötüsü sizin ad›n›z› kullanarak ‹nternet’te suç
olarak nitelendirilen ifller yapabilir. 

LINUX eriflim flifrenizi s›k s›k de¤ifltirmelisiniz. “Ne kadar s›k?” diyorsan›z
“alt› ayda bir” deriz. Elbette flifrenizin ortaya ç›kt›¤›n› düflündü¤ünüz olursa
hemen de¤ifltirmelisiniz. Nitekim, baz› sistem yöneticileri, kullan›c›lar›n› be-
lirli s›kl›klarda flifrelerini de¤ifltirmeye otomatik olarak zorlayan önlemler
al›rlar. (Password aging: fiifre eskitme.)

Bilgisayar dünyas›nda geçirdi¤imiz süre içinde flifresini küçük sar› ka¤›tlara
yaz›p ekran›n üzerine yap›flt›ran›ndan, salonun öbür taraf›ndan “yahu senin
flifren neydi?” diye ba¤›rarak sorulan soruya ayn› flekilde ba¤›rarak yan›t ve-
ren kullan›c›lar bile gördük. 
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fiifre seçmek ve korumak ciddi bir ifltir. Seçti¤iniz flifre, sizin taraf›n›zdan
kolayca hat›rlanacak, ancak baflkalar› taraf›ndan kolayca tahmin edilemeye-
cek bir karakter dizisi olmal›d›r. Eflinizin veya çocu¤unuzun ad›, soyad›n›z,
araban›z›n plakas›, do¤um tarihiniz, flifre olarak kullan›lmas› sak›ncal› olan
dizilerdir. fiifre olarak çok karmafl›k diziler seçip, sonra da bu flifreyi unut-
mamak için bir kenara yazmak da çok tehlikelidir.

fiifrenizi seçerken, mümkün oldu¤unca harf ve say›lar› kar›flt›r›n›z. Daha iyi-
si, hem büyük, hem küçük harfleri birarada kullan›n›z.

fiifreniz ne çok uzun, ne de çok k›sa olsun. 6-8 karakterlik diziler hem kolay
hat›rlan›r, hem de klavyeden yaz›l›rken pek hata yap›lmaz.

ayfer Çok kötü bir flifre, hemen tahmin edilir.
AyfeR-1995 Eh.. Fena de¤il ama flifre k›rma programlar› 

hemen çözecektir.

123456 Çok ciddiyetsiz, üstelik klavyeden yazarken kolayca 
izlenir.

Hehmi. “Hayatta en hakiki mürflit ilimdir” sözünün bafl harfleri. 
Hem kolay hat›rlan›r, hem de tahmin etmesi çok güçtür. 
‹yi bir flifre!

x1e34TQ?w/&1+ Harika bir flifre, ama siz hat›rlayabilecek misiniz 
bakal›m?

Bilgisayara eriflim flifrenizi (password) de¤ifltirmek istedi¤inizde, 

passwd

komutunu kullanmal›s›n›z. fiifreyi de¤ifltirebilmek için o anda geçerli olan
flifreyi bilmeniz gerekecektir.
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Yeni flifreyi iki kez vermenizin istenmesi oldukça mant›kl› de¤il mi? Klavye-
den yazarken ekranda göremeyece¤iniz bir flifreyi hatal› yazarsan›z, bir daha
bu sisteme login etmeniz olanaks›z hale gelecektir.

fiifrenizi unutursan›z root kullan›c›dan (sistem yöneticisi) yard›m alabilirsi-
niz. LINUX iflletim sisteminde kullan›c› flifreleri tek yönlü bir kriptolama
tekni¤iyle “flifrelenip” saklan›rlar. “Tek yönlü” dememizin nedeni, bu krip-
tolama tekni¤inin geri dönüflü, yani flifrelenmifl bir diziye bak›p bunun ne-
yin flifrelenmifl hali oldu¤unu bulman›n deneme-yan›lma d›fl›nda bir yolu ol-
mamas›d›r. Ancak root kullan›c› sistemde her fleyi yapmaya, her dosyay› ve
dizini okumaya, silmeye, de¤ifltirmeye yetkili oldu¤u için istedi¤i kullan›c›-
n›n flifresini istedi¤i zaman de¤ifltirebilir. Üstelik eski flifresini de bilmesine
gerek yoktur. Bu nedenle flifrenizi kaybetti¤inizde root kullan›c› size yeni bir
flifre verebilir.

Sisteminizin root flifrenizi unutursan›z ifliniz biraz zorlaflacakt›r. Unutulmufl
root flifrelerinin yenilenmesi konusunu kitab›n “Sistem Yönetimi” bölü-
münde bulabilirsiniz.

‹mdaaaat!..

LINUX iflletim sisteminde kullan›labilecek binlerce komut vard›r. Seyrek
kullan›lan komutlar›n genel yap›lar›n› ve parametrelerinin hepsini hat›rla-
mak pek kolay olmad›¤› için, LINUX tüm komutlar›n›n kullan›m k›lavuzla-
r›n› standart ve çevrim içi (online) olarak size sunmaktad›r. Bir komutun na-
s›l kullan›laca¤›n› ö¤renmek ya da hat›rlamak istedi¤inizde, 

man komut-adı

komutunu vermeniz, “komut-ad›” adl› komutun kullan›m k›lavuzu sayfala-
r›n›n ekran›n›zda görüntülenmesini sa¤layacakt›r. Örne¤in, ls komutunun
nas›l kullan›laca¤›n›, ne gibi seçenekleriniz oldu¤unu merak ederseniz, 

man ls

komutunu kullanabilirsiniz.
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Güç... Daha Fazla Güç...

Yapmay› düflündü¤ünüz ifl için yetkileriniz mi yetmiyor? root olun!

Elbette root kullan›c› kimli¤ine bürünmek için root flifresini bilmeniz gere-
kiyor; ama sistemi siz kurdu¤unuza göre biliyorsunuzdur. 

root kimli¤ine büründü¤ünüzde yetkileriniz s›n›rs›zd›r. Ancak bu s›n›rs›z
yetki, yan›nda büyük de sorumluluk getirir. 

Bir kere ne yapt›¤›n›z› iyi bilmelisiniz, zira LINUX, kendisine root taraf›n-
dan verilen komutlar› sorgusuz sualsiz yerine getirir. Tüm dizinleri silme ko-
mutunu verirseniz siler! Diski formatlama komutunu verirseniz formatlar!

Öte yandan root kullan›c› için sistemde flifreyle korunan hiçbir fley yoktur,
root, istedi¤i kullan›c›n›n istedi¤i dosyas›n› aç›p de¤ifltirebilir, root istedi¤i
kullan›c›n›n flifresini de¤ifltirebilir; üstelik eski flifresini bilmesine de gerek
yoktur.

Bu kadar yetki aç›kças› ürkütücüdür. Geri dönüflü olmayan hatalar yapma
olas›l›¤›n› çok artt›rd›¤› için gerekmedikçe root kimli¤ine bürünmeyin. Ge-
rekti¤inde root olun ve ifliniz bitince hemen normal kullan›c› kimli¤inize dö-
nün. 

136

Kim Korkar LINUX’tan?



LINUX’ta root kimli¤ine geçmek için terminal penceresinden

su -

komutunu verip arkas›ndan soruldu¤unda root flifresini girmelisiniz. ‹fliniz
bitti¤inde de exit komutuyla root kimli¤inizi terkedin. (Aran›zda politika-
c›lar varsa bundan hofllanmayacakt›r. root kimli¤ine sahipken exit komu-
tu vermek bakanl›k koltu¤unu b›rakmak gibi bir fley olsa gerek).

Afla¤›daki ekranda “cayfer” isimli kullan›c› root kimli¤ine bürünmek için
“su -” komutunu verip “mayfer” isimli kullan›c›n›n flifresini de¤ifltiriyor ve
ard›ndan /var/www/html/mayfer dizininin ve alt›ndaki tüm dosya ve alt di-
zinlerin sahibini “mayfer” yap›yor.

su komutu yaln›zca root kimli¤ine bürünmek için kullan›lmaz. Kullan›c›
kimli¤inizi “hasan” yapmak istedi¤inizde “su - hasan” komutunu kulla-
nabilirsiniz. Normal kullan›c›lar su ile kimlik de¤ifltirmek istedi¤inde yeni
kimli¤in flifresi sorulacakt›r. E¤er root bir baflka kullan›c› olmak isterse flif-
re sorulmaz. 
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LINUX Dosya-Dizin Yap›s› 

Tüm bilgisayar iflletim sistemlerinin oldu¤u gibi, LINUX’un da en temel
amaçlar›ndan biri, kullan›c›lar›n verilerini ve programlar›n› bilgisayar orta-
m›nda düzenli bir flekilde saklamalar›na yard›mc› olmakt›r. LINUX iflletim
sisteminde tüm veriler, programlar ve her biri asl›nda bir program olan ko-
mutlar dosyalarda (file); dosyalarsa dizinlerde (directory) gruplanm›fl olarak
saklan›r.

LINUX dosya yap›s›n› anlat›rken okuyucunun MS-DOS/Windows iflletim
sistemlerine aflina oldu¤unu varsayaca¤›z ve bu nedenle s›k s›k Windows’la
karfl›laflt›rmalar yapaca¤›z. 

Dosya-Dizin ‹simleri

Tüm UNIX’lerde oldu¤u gibi LINUX’ta da dosya-dizin isimlerinde kullan›-
lacak harflerin büyük ve küçük olmas› farkl›d›r ve önemlidir. Örne¤in;

veriler.2002.dat ve 
Veriler.2002.dat

apayr› iki dosya olarak nitelendirilir. Olas› kar›fl›kl›klar› önlemek için öneri-
miz mümkün oldu¤unca küçük harflerden oluflan dosya ve dizin isimleri
kullanman›zd›r.
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su komutunu “-” parametresiyle kullanman›n özel bir anlam› vard›r:

“su mayfer” komutunu verirseniz kimli¤iniz “mayfer” olur. Ayn› komutu

“su - mayfer” olarak verirseniz gene kimli¤iniz “mayfer” olur ama bu se-

fer mayfer’in kabu¤una bürünürsünüz; yani mayfer’in kiflisel dizinindeki

kabuk bafllang›ç programlar› çal›flt›r›l›r. Bir baflka deyiflle tam 

“mayfer” olursunuz.

Sisteminizde “root” kimli¤ine bürünme gereksinimi duydu¤unuzda verme-

niz gereken “su” komutunu “su -” fleklinde vermeye al›flman›z› öneririz.

(Hat›rl›yorsan›z su komutuna kimlik belirtmezseniz “root” kimli¤i kabul edi-

liyordu.)



LINUX’ta dosya ve dizin isimlerinde uzant› (extension) kavram› yoktur. Ya-
ni bir dosyan›n ad›n›n uzant›s›na bak›p o dosyan›n bir program dosyas› olup
olmad›¤›na karar veremezsiniz. Bir baflka deyiflle LINUX’ta çal›flt›r›labilir
program dosyalar›n›n EXE, COM, BAT gibi uzant›lar› olmayacakt›r. “he-
sapla.dat” isimli bir dosya pekala bir program dosyas› olabilir ve çal›flt›r›-
labilir.

LINUX’ta dosya uzant›s›n›n anlam› olmad›¤›, dosya uzant›s› kullan›lamaya-
ca¤› anlam›na gelmez. Örne¤in Acrobat doküman dosyalar›n›n uzant›lar›
genellikle “.pdf” olacakt›r; C dili ile yaz›lm›fl programlar›n kaynak kodlar›-
n›n yer ald›¤› dosyalar›n uzant›lar› “.c” olacakt›r. Bu uzant›lar ayn› Win-
dows dünyas›ndaki gibi gelenekselleflmifl uzant›lard›r. LINUX’taki en
önemli fark program dosyalar›n›n “.EXE”, “.COM” gibi uzant›lar› olmas› ge-
re¤inin olmamas›d›r. Bunun d›fl›nda kullan›c›lara hayat› kolaylaflt›ran dosya
uzant›lar› her zaman yararl› olmaktad›r.

LINUX dosya-dizin isimlerinde nokta ( . ) karakterinin özel bir anlam› yok-
tur. Dosya ad› içinde istedi¤iniz kadar nokta kullanabilirsiniz. Ancak, nokta
ile bafllayan dosya isimleri bir anlamda özeldir; ad› nokta ile bafllayan dosya-
lar yar› gizli dosyalard›r. Özellikle belirtmedikçe, dosya isimleri listelerinde
bu tür dosyalar› göremezsiniz.

ls komutunu “-a” parametresiyle kullanmad›¤›n›z sürece, ad› noktayla bafl-
layan dosyalar listede görünmez. Varl›¤› kullan›c›lar› pek ilgilendirmeyen,
genellikle çeflitli uygulamalara iliflkin kiflisel tercihlerin sakland›¤› dosyalara,
ls listelerinde kalabal›k yapmas›nlar diye noktayla bafllayan isimler verilir.

LINUX, Windows’dan da tan›d›¤›n›z hiyerarflik dosya-dizin yap›s›n› kullan-
maktad›r. En üst düzeyde bir root dizini ve bunun alt›nda gerekti¤i gibi yer-
lefltirilmifl olan dosya ve alt dizinler ile gene bu alt dizinler alt›nda yerleflti-
rilmifl dosyalar ve gene alt dizinler...
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fiematik olarak göstermek gerekirse:

Dikkat ederseniz, Windows dosya yap›s›ndan farkl› olarak root dizininin
ad› “\” (back-slash) de¤il, normal “/” (slash) karakteridir. Ayn› flekilde, bir
dosyan›n dizinler aras›ndaki yerini tan›mlarken, Windows’taki “\” karakte-
ri yerine “/” karakteri kullan›l›r. Bunu örneklerle göstermek gerekirse, yu-
kar›daki dosya-dizin yap›s›nda yer alan baz› dizin ve dosyalar›n tam isimle-
ri flöyle yaz›l›r:

/home/cayfer/proje
/home/cayfer/prog.c
/bin/cat

Her Horoz Kendi Çöplü¤ünde...

LINUX iflletim sisteminde, her kullan›c›n›n kendisine ait bir “kullan›c› dizini” ya
da “kiflisel dizini” (UNIX terminolojisinde: home directory) vard›r. Bu dizin,
kullan›c›n›n sisteme tan›t›m› s›ras›nda, sistem yöneticisi taraf›ndan yarat›l›r. Her
kullan›c›n›n kendi “kullan›c› dizini”nde ve bu dizin alt›nda yer alan dosya ve alt
dizinler üzerinde s›n›rs›z yetkileri vard›r. Bu dizin alt›nda istedi¤i gibi dosya ve
alt dizinler yarat›r, bunlar› siler, isimlerini ve içeriklerini de¤ifltirir vs. vs. 
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/

proje

prog.c

prog

cat

ls

rm

cayfer omer

bin disk2etchome

Dizinler

Dosyalar

...



Her kullan›c›n›n kendi dizinindeki bu yetkileri, baflka kullan›c›lar›n dizinle-
ri üzerinde yoktur. Bir baflka deyiflle, “ayfer” isimli kullan›c›, “omer” isim-
li kullan›c›n›n dizinindeki dosyalar› silemez, de¤ifltiremez, “omer” izin ver-
medikçe okuyamaz; hatta varl›¤›ndan bile haberdar olamaz.

Sisteme ba¤lanan her kullan›c›, çal›flma dizini, kendisine ait kullan›c› dizini
olacak flekilde çal›flmaya bafllar. Sistem yöneticileri, kullan›c› dizinlerini, ge-
nellikle “/home” dizini alt›na açt›klar› dizinler olarak düzenlediklerinden (ti-
pik bir UNIX gelene¤i), cayfer isimli kullan›c›n›n login etti¤inde kendini
“/home/cayfer” gibi bir dizinde bulmas› do¤ald›r.

login : cayfer
Password :
[cayfer@notebook cayfer]$

Bu örnekteki notebook, kulland›¤›n›z LINUX bilgisayar›n›n ad›d›r. E¤er
bilgisayar›n›z bir bilgisayar a¤›na ba¤l›ysa, bu ad›n sistemin haz›r iflaretinde
(prompt) görünüyor olmas› terminal pencerenizin hangi bilgisayara ba¤l› ol-
du¤unu gösterdi¤i için çok iflinize yarayacakt›r.

Özel bir kullan›c› olan “root” kullan›c›s›n›n kiflisel dizini “/home” dizini al-
t›nda de¤il, “/” dizini alt›nda yer al›r (“/root”).

Her ne kadar sisteme ba¤land›¤›n›zda LINUX sizi kendi kullan›c› dizinini-
ze yerlefltirirse de, bu yerleflim mutlak de¤ildir. ‹sterseniz  cd komutu ile ça-
l›flma dizininizi (default directory veya current directory) de¤ifltirebilirsiniz.

Neredeyim?

Çal›flma dizininizin haz›r iflaretinde gösterilmesini sa¤layan kulland›¤›n›z ka-
buk program›d›r. (Buradaki örnekler bash kabu¤u için verilmifltir.) Çal›flma
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dizininizin tamam›n› haz›r iflareti içinde göremeyebilirsiniz. Komut sat›r›n›n
ço¤unu harcamamak için bash kabu¤u haz›r iflareti içinde çal›flma dizininin
sadece son bölümünü görüntüler. Nerede oldu¤unuzu hat›rlatmaya yard›m-
c› olsun diye...

E¤er çal›flma dizininizin tam yerini görmek istiyorsan›z, yukardaki örnek ek-
randa da görebilece¤iniz gibi 

pwd (print working directory)

komutunu kullanabilirsiniz. 

Yuvaya Dönüfl

Çal›flma dizininiz neresi olursa olsun cd komutunu parametresiz olarak ve-
rirseniz, kiflisel dizininize dönersiniz. 

Ne Var Ne Yok? (Ama Bu Kez Daha Bir Merakla...)

Çok do¤al olarak, bulundu¤unuz dizinde yer alan dosya ve alt dizinlerin bir
listesini görmek isteyeceksiniz.

Kullanaca¤›n›z komut en basit haliyle:

ls

komutudur. 
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Bu listede dizinler, isimlerinin sonuna yerlefltirilen “/” karakterleriyle; prog-
ram veya komut dosyalar›ysa “*” ile belirtilmifl olarak karfl›n›za ç›kacakt›r.
Herhangi bir eki olmayan isimlerse, program dosyas› veya dizin olmayan s›-
radan dosyalara aittir.

Baz› isimlerin sonunda “@” iflareti göreceksiniz. Bu iflaretin anlam›n› aç›kla-
mak için henüz biraz erken; ama flimdilik flu kadar›n› söyleyebiliriz: “@” ifla-
retli dosya veya dizinler, asl›nda orada olmayan dosya ve dizinleri belirler.
Bu liste her zaman alfabetik s›rada ve dosya isimlerinin izin verdi¤i ölçüde
birden fazla sütun halinde dökülecektir. Bu listeye önce ilk sütunu, sonra di-
¤er sütunlar› görecek flekilde bakmaya al›flmal›s›n›z.
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Dosyalar ve dizinler hakk›nda daha detayl› bilgi istiyorsan›z “ls -l” komu-

tunu kullanmal›s›n›z. ls komutunun bu formunu mutlaka deneyiniz ve bu

form ile alaca¤›n›z listenin nas›l yorumland›¤›n› lütfen çok çok iyi anlay›n›z.

LINUX dosya sisteminin mant›¤›n› iyi kavrayabilmeniz aç›s›ndan buradan

bafllayarak anlat›lanlar oldukça önemlidir.



ls -l (long list)

Bu ayr›nt›l› liste, inanamayaca¤›n›z kadar çok bilgi içermektedir. Bu aflama-
da bütün detaylara girmeyece¤iz; sadece sat›rlardan birkaç›n› örnek olarak
ele al›p, bir fikir verecek flekilde k›saca aç›klayaca¤›z. 

Yukar›daki ekran görüntüsünde “d” ile bafllayan sat›rlar dizinlere; “-” ile
bafllayan sat›rlar ise dosyalara iliflkin bilgi sat›rlar›d›r.

Her sat›rdaki “rwxr-xr-x” benzeri kal›plarda gördü¤ünüz kodlar, kullan›-
c›lar›n dosya (ya da dizin) üzerindeki eriflim yetkilerini tan›mlamaktad›r.
“LINUX’ta Eriflim Yetkileri” bafll›kl› bölümde bu “rwxr-x---” gibi kodla-
r›n ne anlama geldi¤i daha ayr›nt›l› bir flekilde aç›klanacakt›r. fiimdilik k›sa-
ca aç›klayal›m:
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Dizinler için ls  -l sat›r›n›n görünümü ve yorumlanmas› biraz farkl›d›r:
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Dosyalara Ait  “ls  -l” Sat›rlar›

Bu sat›r›n bir dosyayla ilgili oldu¤unu (en bafltaki “-” ifla-
retinden anl›yoruz); bu dosyan›n sahibinin bu dosyada
okuma (r: read), yazma (w: write) yetkilerinin oldu¤unu;
di¤er kullan›c›lar›n sadece okuma yetkilerinin bulundu-
¤unu belirtiyor.

Bu sat›r›n basit bir dosya hakk›nda bilgi içerdi¤ini belir-
tiyor.

Bu dosyan›n sahibinin “cayfer” isimli kullan›c› oldu¤unu
belrtiyor.

Bu dosyan›n sahibinin “cayfer” grubunda oldu¤unu be-
lirtiyor.

Dosyan›n uzunlu¤unun 736 byte oldu¤unu belirtiyor.

Dosyan›n en son 8 Temmuz 2002’de de¤iflikli¤e u¤rad›¤›n›
belirtiyor. E¤er dosya en son içinde bulundu¤unuz y›lda
(2003) de¤ifltirilmifl olsayd›, bilgi sat›r›nda y›l yerine saat gö-
rünecekti. (addrbook.tar.gz dosyas›nda oldu¤u gibi.)

Dosyan›n ad›n›n bashrc.txt oldu¤unu gösteriyor.

-rw-r--r--

1

cayfer

cayfer

736

Jul 8 2002

bashrc.txt

-rw-r--r-- 1 cayfer cayfer 736 Jul 8 2002 bashrc.txt

Dizinlere Ait  “ls  -l” Sat›r›

Bu sat›r›n bir dizinle ilgili oldu¤unu (en baflta “d” har-
fi var); bu dizinin sahibinin bu dizinde okuma (r: re-
ad), yazma (w: write) ve çal›flt›rma (x: execute) yetkile-
rinin oldu¤unu; di¤er kullan›c›lar›n sadece okuma ve
çal›flt›rma (dizin için “çal›flt›rma yetkisi”nin özel bir an-
lam› vard›r) yetkilerinin bulundu¤unu belirtiyor.

drwxr-xr-x

drwxr-xr-x 2 cayfer cayfer 4096 Feb 9 10:11 ctp208



ls komutunun di¤er yeteneklerini; daha do¤rusu seçeneklerini ö¤renmek is-
tiyorsan›z 

man ls

komutunu kullanabilirsiniz. Bu komutu verdi¤inizde, afla¤›da bir k›sm› gös-
terilen uzun aç›klamalar ekran›n›za listelenecektir. Bu aç›klamalar, kulland›-
¤›n›z LINUX iflletim sistemine ait kullan›m k›lavuzunun  ls komutu ile ilgi-
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Bu sat›r›n bir dizin hakk›nda bilgi içerdi¤ini ve bu dizinin
alt›nda baflka bir dizin olmad›¤›n› belirtiyor. (“link say›s›”
ad› verilen bu parametre dizinler için kendi alt›ndaki alt
dizinlerin 2 fazlas›n› gösterir; daha do¤rusu bu say›n›n
içinde dizinin kendisi ve bir üstteki dizin de vard›r.) E¤er
bu “ctp208” dizinin alt›nda üç tane alt dizin olsayd›, bu
say› 5 olurdu.

Bu dizinin sahibinin “cayfer” isimli kullan›c› oldu¤unu
belirtiyor.

Bu dizinin sahibinin “cayfer” grubundan bir kullan›c› ol-
du¤unu belirtiyor.

Bu say›n›n dizinler için pek ifle yarayan bir anlam› yok-
tur. Dosya sisteminden sistemine farkl›l›klar gösterir.
Dikkate almayabilirsiniz. Merakl›s› için flunu söyleyebili-
riz: Dizindeki dosyalar›n listesini, bu dosyalar›n diskin
hangi bloklar›nda yer ald›¤›n› gösteren bilgileri saklamak
için kullan›lan disk alan› miktar›n› byte olarak gösterir. 

Dizinin en son 9 fiubat (içinde bulundu¤unuz y›l›n 9 fiu-
bat’›), saat 10:11’de de¤iflikli¤e u¤rad›¤›n›, örne¤in bu
saatte bir dosya/alt-dizin eklendi¤ini, ya da dosya/alt-di-
zin silindi¤ini belirtiyor. Bir dizinin alt›ndaki bir dosya-
da yap›lan de¤ifliklikler dizinin son de¤ifliklik saat ve ta-
rihini de¤ifltirmez. Bu de¤ifliklik için dosya/alt dizin silin-
mesi ya da eklenmesi gerekir. 

Dizinin ad›n›n ctp208 oldu¤unu göstermektedir.

2

cayfer

cayfer

4096

Feb 9
10:11

ctp208



li bölümleridir. man komutunu verdi¤inizde, listelenecek sat›rlar bir ekran
sayfas›ndan fazlaysa, birinci sayfan›n listelenmesi tamamland›¤›nda, ekran›n
sol alt taraf›nda,

--- more ---

iflareti göreceksiniz. Bu mesaj, listelenen aç›klamalar›n devam› oldu¤unu, bu
sayfay› okumay› tamamlay›nca klavyeden bir komut vererek listenin devam›-
n› görmenizin mümkün oldu¤unu belirtmektedir.

--- more --- göründü¤ünde

Boflluk tufluna (Space Bar) basarsan›z, bir sonraki sayfa,
Return tufluna basarsan›z, bir sonraki sat›r,
b (küçük b) tufluna basarsan›z, bir önceki sayfa listelenir. 

fiimdi, ls komutunun ayr›nt›lar›n› ö¤renmek için “man ls” komutunu bir
deneyiniz.

ls komutunun man sayfalar›na bakarak birkaç yararl› seçenek bulunabilir. 

Örne¤in:

ls -al Tüm dosya/dizinleri ve varsa gizli dosyalar› da (isimleri noktayla 
bafllayan dosyalar ve dizinler) listeler.
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ls -hl Dosyalar›n uzunluklar›n› daha okunakl› bir biçimde 
(Kbyte ve MByte olarak) listeler. (h: human readable)

ls -Rl Dosyalar› listelerken varsa alt dizinlerin içeriklerini de listeler.
ls -tl Dosyalar›n ayr›nt›l› listesini üretirken dosya ve dizinleri son 

güncellenme tarihlerine göre s›ralar. Son çal›flt›rd›¤›n›z komutun 
hangi dosyalar› de¤ifltirdi¤ini bulmak için çok yararl› bir özellik...

Dosyalar ve Dizinler

Kullan›c›lar›n bir bilgisayarla yapt›klar› çal›flmalar›n meyveleri üretilen dos-
yalard›r. Çizim programlar› kullanarak haz›rlad›¤›n›z çizimleri bir sonraki
çal›flma ad›m› için dosyalarda (disk, disket veya teypte) saklamal›s›n›z. Yaz-
d›¤›n›z programlar› da ayn› flekilde... Ya da sistemin davran›fl›n› düzenlemek
üzere de¤ifltirdi¤iniz konfigürasyon dosyalar›n›...

Kendinize ait kiflisel dosyalar›n›z› veya sistem denetim dosyalar›n› düzenle-
mek, kopyalar›n› ç›karmak, yedeklerini almak, günlük ifllerinizin önemli bir
parças› olacakt›r; bu nedenle LINUX’un dosya kavram›n› uzun uzun anlat-
mak istiyoruz.

LINUX’ta dosyalar, ayn› Windows’da oldu¤u gibi, ilgili olduklar› uygula-
maya göre düzenlenmifl ve isimlendirilmifl dizinlerde (directory) saklan›r. LI-
NUX’un çok kullan›c›l› bir iflletim sistemi olmas›ndan dolay›, diskin veya
disklerin kullan›c›lar aras›nda paylafl›lmas›, dosyalar›n konular› yan› s›ra,
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man

UNIX dünyas›n›n önemli geleneklerinden biri de çevrim içi komut dökü-

mantasyonudur.

“man sayfalar›” diye an›lan (‹ng.: Manual k›saltmas›) dosyalarda tüm UNIX

komutlar›n›n nas›l kullan›lacaklar›n›, olas› parametrelerini, seçeneklerini

ve örneklerini bulabilirsiniz. 

Örne¤in “fsck” komutunun nas›l kullan›laca¤›n› hat›rlayamad›¤›n›zda

“man fsck” komutunu verip, fsck komutu hakk›nda çok ayr›nt›l› ve ger-

çekten ifle yarayan aç›klamalar alabilirsiniz. Hatta man komutunun ayr›n-

t›lar› için “man man” komutunu bile kullanabilirsiniz.



kullan›c›lar›n kimliklerine göre de gruplanmas›n› gerektirir. Hat›rlarsan›z,
her kullan›c›n›n bir “kiflisel dizini” ya da “kullan›c› dizini” oldu¤undan da-
ha önce söz etmifltik. (home directory)

Dosya ve dizinlerin kullan›c›lar aras›nda paylafl›lmas›ndan dolay›, bir kulla-
n›c›ya ait dosyalar›n ve dizinlerin bir “eriflim yetkisi” mekanizmas› ile di¤er
kullan›c›lara karfl› korunmas› gerekmektedir. LINUX’ta bu koruma meka-
nizmas›, kullan›c›lar›n sisteme tan›t›lmas› s›ras›nda verilen “kullan›c› ismi”,
“kullan›c› numaras›” ve kullan›c›n›n ait oldu¤u “çal›flma grubunun numara-
s›”na dayand›r›l›r. Normal flartlar alt›nda, kullan›c›lar›n kendilerine ait “kul-
lan›c› numaras›”n› ve “çal›flma grubu numaras›”n› bilmelerine gerek yoktur.
Kullan›c› ismi ve kullan›c› numaras› aras›ndaki ba¤lant›, iflletim sistemi tara-
f›ndan otomatik olarak sa¤lan›r.

Dosya Yaratmak

Dosya yaratman›n birçok yöntemi vard›r: 

• Grafik kullan›c› arabirimini kullanarak bafllataca¤›n›z herhangi bir uygu-
lama program›yla,

• Terminal veya konsoldan bafllataca¤›n›z herhangi bir uygulama program›
ya da LINUX komutuyla,

• Yazd›¤›n›z bir C program›n› derleyerek,
• Eski bir dosyan›n kopyas›n› ç›kararak,
• CD’den veya teypten diske dosya kopyalayarak,
• Program ç›kt›lar›n› yönlendirerek (I/O Redirection) (Sab›rl› olun! Ne an-

lama geldi¤ini anlataca¤›z) dosya yaratabilirsiniz.

Biz en basitinden bafllayal›m...

cat Komutu

UNIX’te çok s›k kullan›lan, çok ifllevli bir komuttur. Bu ifllevlerden biri düz
yaz› içeren dosyalar›n içeri¤ini görüntülemektir.
En basit kullan›m formu:

cat dosya_adı (catenate)

fleklindedir. Bu formda kullan›ld›¤› zaman, dosya_adı adl› dosyay› ekrana,
daha do¤rusu, LINUX diliyle “standart ç›kt› birimi”ne (Standard Output)
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gönderir. Standart ç›kt› birimi genellikle ekran oldu¤u için, cat komutu bir
dosyay› ekrana listelemek için kullan›l›r.

Denemek için,

cat /etc/issue

komutunu verebilirsiniz. Eee... Hani dosya yarat›yorduk?

cat komutu dosya yaratmak için kullan›ld›¤›nda verilmesi gereken komutun
formu ise biraz daha farkl›d›r...

cat > yenidosya

Bu formda kullan›ld›¤›nda, cat komutu, standart girdi birimi’nden (klavye-
den, Standard Input) ald›¤› bilgileri, yenidosya isimli bir dosyaya yönlendi-
recektir. (Bir baflka deyiflle kopyalayacakt›r.)

fiimdi isterseniz dosya1 isimli ilk küçük dosyan›z› yaratmak üzere

cat > dosya1

komutunu veriniz, daha sonra imleç (cursor) yeni sat›r›n bafl›na geldi¤inde,
dosyan›n içinde yer almas›n› istedi¤iniz sat›rlar› giriniz. Örne¤in,

Girdi¤iniz sat›rlar tamamlan›nca, imleç sat›r bafl›ndayken Ctrl ve D tufllar›-
na birlikte basarak (EOF: “End of File” karakteri) standart girifl biriminiz-
de “dosyan›n sonuna” geldi¤inizi belirtin.

Dosya ad› verirken dizin ad› belirtmedi¤iniz için, dosya1 adl› dosya çal›flma
dizininizde yarat›lacakt›r. Herhangi bir hata mesaj› almad›ysan›z, dosya
problemsiz yarat›ld› demektir. E¤er dosya1’in yarat›l›p yarat›lmad›¤›n›
kontrol etmek isterseniz iki yöntem önerebiliriz:
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Birinci yöntem, cat komutuyla dosya1 dosyas›ndaki sat›rlar› ekrana görün-
tülemek olabilir. ‹kinci yöntemse, “ls -l” komutuyla dosyan›n ad›n›, uzun-
lu¤unu, ne zaman yarat›ld›¤›n› ve sahibinin kim oldu¤unu görebilirsiniz. 

‹ki yöntemi de deneyiniz.

Küçük bir varyasyonla cat komutunu ilginç bir ifl yapmak için de kullana-
bilirsiniz:

cat komutunu bir de flu flekilde deneyiniz:

Olmad› de¤il mi?. (Permission denied: Bu ifli yapmaya yetkiniz yok!)

Nedeni aç›k... dosya1 isimli dosyay› root (/) dizininin hemen alt›nda yarat-
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E¤er cat komutunu parametresiz olarak verirseniz, komut pek de anlaml›

olmayan bir ifl yapmaya, standart girifl biriminden okuyup standart ç›k›fl bi-

rimine kopyalamaya bafllayacakt›r. Yani, klavyeden (standart girifl birimi)

bast›¤›n›z her tufl, standart ç›k›fl birimine (ekran) kopyalanacakt›r.

Yanl›fll›kla düflebilece¤iniz bu durumdan kurtulmak için, imleç sat›r bafl›n-

dayken Ctrl-D tufluna bas›n›z. Bu hareketiniz kopyalama iflini sona erdire-

cektir. Bu ifllem, diskteki dosyalar›n›z› hiçbir flekilde etkilemez.



maya çal›flt›n›z ve sizin bu dizine kay›t yapmaya yetkiniz olmamas› da çok
do¤al.

Bu komutu root kullan›c› olarak vermifl olsayd›n›z böyle bir mesajla karfl›lafl-
mayacakt›n›z ve dosyan›z yarat›lacakt›.

cp Komutu (copy)

Bu komutun ne ifle yarad›¤›n› söylemeye gerek oldu¤unu sanm›yoruz; ama
nas›l kullan›ld›¤› önemli...

En basit formuyla,

cp dosya1  dosya2 (copy)

dosya1 isimli dosyay› dosya2 isimli dosyaya kopyalayacakt›r.

E¤er dikkatinize güvenmiyorsan›z, cp komutunu,

cp -i  dosya1  dosya2

formunda kullan›n. -i parametresi (interactive), eski bir dosyan›n üzerine
kay›t yap›lmas› durumunda kullan›c›n›n Overwrite? mesaj› ile uyar›lmas›n›
ve ancak y yan›t› verilirse devam edilmesini sa¤lar.

Bir baflka form:

cp  dosya_adı  dizin_adı
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E¤er dosya2 isimli dosya yoksa, yarat›lacakt›r. (Tabii bu dosyan›n yer ala-

ca¤› dizinde dosya yaratmaya yetkiniz varsa...) E¤er bu isimde bir dosya

eskiden varsa, üzerine kopyalama yap›lacak ve eski içeri¤i kaybolacakt›r.

Böyle bir durumda, eski bir dosyan›n üzerine kay›t yapmak üzere oldu¤u-

nuz konusunda uyar›lmayabilirsiniz! Dikkatli olman›z gerekir.

-i parametresini kullanmay› unutmaktan korkuyorsan›z, kitab›n alias ko-

mutu ile ilgili bölümünü okuyunuz. Bu bölümde çeflitli UNIX komutlar›n› ka-

l›c› olarak de¤ifltirmenin, hatta kendinize özgü UNIX komutlar› yaratman›n

yollar›n› bulacaks›n›z.



dosya_adı isimli dosyay›, dizin_adı isimli dizinin alt›na kopyalar. ‹sterse-
niz -i seçene¤ini gene kullanabilirsiniz.

Bu formla ilk form aras›nda görünüfl olarak hiçbir fark yoktur. ‹kinci para-
metreyle verilen isim bir dizine aitse, verdi¤iniz komut ikinci formda kabul
edilir ve birinci dosya bu dizinin alt›na kopyalan›r. ‹kinci parametreyle be-
lirtilen isimde bir dosya varsa, ya da bu isimde hiçbir fley (dosya veya dizin)
yoksa; komut ilk formda kabul edilerek ilk parametredeki dosyan›n kopya-
s› ç›kar›l›r.

Bir baflka form:

cp  dosya1 dosya2 dosya3 dizin_adi

dosya1, dosya2 ve dosya3 isimli dosyalar›, dizin_adi isimli dizinin alt›na
kopyalar. ‹sterseniz -i parametresini kullanabilirsiniz.

Dizin Kopyalamak

LINUX’ta dizin kopyalamak için gene cp komutu kullan›l›r; ancak özel bir
parametreyle birlikte...

Dizin kopyalamak için kullan›lan form:

cp -r dizin1 dizin2

fleklindedir. Bu formda verilen kopyalama komutu; varsa, dizinlerin alt di-
zinlerinin de kopyalanmas›n› sa¤lar. (r: recursive; özyinelemeli)

cp komutu üzerine birkaç ileri düzey örnek vererek bu konuyu geçmek isti-
yoruz:
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UNIX cp komutunda, kopyalaman›n nereden nereye yap›laca¤›n› mutlaka

aç›kça belirtmelisiniz. Yani,

cp /dizin1/dosya1

fleklinde bir komut kullanamazs›n›z. Bu flekilde yazaca¤›n›z bir komut, /di-
zin1’in alt›ndaki dosya1 isimli dosyay›, çal›flma dizinine kopyala anlam›na

gelmez; hatal› daha do¤rusu eksik bir komuttur.



rcp /etc/issue gunes:/home/cayfer (rcp: remote copy)

Çarp›c› bir örnek: /etc dizinindeki issue isimli dosyay› “gunes” isimli bir
baflka bilgisayardaki /home dizininin alt›ndaki cayfer dizinine kopyalar.

Bu komutu verebilmeniz için komutun verildi¤i bilgisayarla “gunes” isimli
bilgisayarlar›n bir bilgisayar a¤› ile birbirlerine ba¤l› olmalar› ve sizin ikisine
de eriflim hakk›n›z olmas› gerekmektedir. Bu ve buna benzer komutlara da-
ha sonra ayr›nt›l› olarak de¤inece¤iz.

Dizin Yaratmak

UNIX’te dizin yaratmak için  mkdir komutu kullan›l›r.
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Dosya ve Dizin Kopyalama Örnekleri

/etc isimli dizinin alt›ndaki issue
isimli dosyay›, /tmp isimli dizinin al-
t›na, ad›n› issue2 olarak de¤ifltire-
rek kopyalar.

/etc isimli dizinin alt›ndaki issue
isimli dosyay›, /tmp isimli dizinin al-
t›na, ad›n› de¤ifltirmeden kopyalar.

/etc isimli dizinin alt›ndaki issue
isimli dosyay› çal›flma dizinine (bir
baflka deyiflle, “buraya”) kopyalar.

/home isimli dizinin alt›ndaki cay-
fer dizininin alt›ndaki prg1 isimli
dosyay› çal›flma dizininin bir üstün-
deki dizine kopyalar.

/home isimli dizinin alt›ndaki cay-
fer dizininin alt›ndaki dizin1 isim-
li dizini çal›flma dizininin bir üstün-
deki dizine kopyalar.

cp /etc/issue /tmp/issue2

cp /etc/issue /tmp

cp /etc/issue .

cp /home/cayfer/prg1  ..

cp -r /home/cayfer/dizin1 ..



Formu basittir:

mkdir dizin
mkdir eski_dizin/yeni_dizin (make directory)

gibi...

Do¤al olarak, yaln›zca yetkiniz olan yerlerde dizin yaratabilirsiniz.

Çal›flma Dizinini De¤ifltirmek

LINUX komutlar›nda bir dosyadan söz ederken; örne¤in cat komutuyla
bir dosyan›n içine bakmak üzere dosyan›n ad›n› verirken, dosyan›n yer ald›-
¤› dizini tam olarak belirtmezseniz, dosyan›n o andaki çal›flma dizininizde
(working directory, current directory) bulundu¤u varsay›l›r. Çal›flma dizinini
de¤ifltirmek için kullan›lan komut, 

cd yeni_çalışma_dizini (change directory)

Örnekler vermek gerekirse:
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Çal›flma Dizini De¤ifltirme Komutu (cd) Örnekleri

Pek aç›klama gerektirmiyor...

Bir üstteki dizinin alt›ndaki proje2 isimli
dizine geçer.

‹ki üst düzeydeki dizinin alt›ndaki mektup-
lar isimli dizine geçer.

Kullan›c› ad› “omer” olan kullan›c›n›n kifli-
sel dizinine geçer (omer’in home dizini).

Her nerede olursa olsun, komutu veren kul-
lan›c›ya ait dizine geçer. (Yuvaya dönüfl!)

cd /home/ayfer/proje1

cd ../proje2

cd ../../mektuplar

cd ~omer

cd
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Dosya Silmek

Art›k diskte yer almas›n› istemedi¤iniz dosyalar› silmek için kullanaca¤›n›z
komut,

rm dosyarm dosya1 dosya2 ... dosyaN (remove)

formlar›ndad›r.

Bir seferde (tek komutta), farkl› dizinlerde yer alan dosyalar› da silebilirsiniz.

rm  /dizin1/dosya1  /baska_dizin/dosya2 ...

E¤er dosyalar silinmeden önce onaylamak istiyorsan›z -i parametresini kul-
lanabilirsiniz:

rm  -i /dizin1/dosya1  /baska_dizin/dosya2 ...

Bu komut formunu kulland›¤›n›zda, silinecek her dosya için teker teker,

rm: remove `/dizin1/dosya1’?

sorusu sorulacak ve sadece “y” yan›t›n› verdi¤iniz dosyalar silinecektir.

Dizin Silmek

Art›k diskte yer almas›n› istemedi¤iniz dizinleri, altlar›ndaki dosya ve alt di-
zinleriyle birlikte silmek için kullanaca¤›n›z komut,

rm  -r  dizin
rm  -r  dizin1  dizin2 ... dizinN (remove)

formlar›ndad›r. (-r: recursive; özyinelemeli)

Bir seferde, farkl› dizinlerde yer alan dizinleri de silebilirsiniz.

Dizinler aras›nda gidip gelirken, zaman zaman kaybolman›z do¤ald›r. Özel-

likle haz›r iflaretiniz (prompt) çal›flma dizininiz hakk›nda bilgi vermiyorsa...

Kayboldu¤unuzda, pwd komutu ile (print working directory) o andaki ça-

l›flma dizininizin hangi dizin oldu¤unu ö¤renebilirsiniz.



rm  -r  /dizin1/alt_dizin1  /baska_dizin/dizin2 ...

E¤er dizinler silinmeden önce onaylamak istiyorsan›z -i parametresini kul-
lanabilirsiniz:

rm  -ir  /dizin1/alt_dizin1  /baska_dizin/dizin2 ...

Bu komut formunu kulland›¤›n›zda, silinecek her dizin ve altlar›ndaki dos-
yalar/dizinler için teker teker,

rm: remove ‘/dizin1/alt_dizin1’?

gibi sorular sorulacak ve sadece “y” yan›t›n› verdi¤iniz dizinler silinecektir.

Dosya / Dizin Ad› De¤ifltirmek

mv  eski_dosya_ismi  yeni_dosya_ismi   
mv eski_dizin_ismi  yeni_dizin_ismi (move)

Bir isim de¤iflikli¤i yapmak istedi¤inizde, do¤al olarak, söz konusu dosya ve-
ya dizinin yer ald›¤› dizinde, yeni isimde bir dosya ya da dizin bulunmama-
l›d›r.

Dosya / Dizin Yeri De¤ifltirmek

Bu ifl için kullanaca¤›n›z komut gene mv (move) komutudur. 

mv  eskiyeri/dosya  yeniyeri/dosya (move)

Bir yer de¤iflikli¤i yapmak istedi¤inizde, do¤al olarak, söz konusu dosya ve-
ya dizinin yer alaca¤› yeni dizinde, ayn› isimde bir dosya ya da dizin bulun-
mamal›d›r.

Buraya kadar temel birkaç LINUX komutundan, s›k s›k da yetkilerden söz
ettik. Art›k flu yetki meselesini biraz daha açman›n zaman› geldi...
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LINUX iflletim sisteminde “undelete” (silinen dosyalar› geri getirme) göre-

vini yerine getirecek bir program ya da komut yoktur. Sildi¤iniz dosya ve

dizinler, bir daha geri getirilemeyecek flekilde silinir. Bu nedenle rm komu-

tunu kullanmadan önce iyi düflünmelisiniz.



LINUX’ta Eriflim Yetkileri

LINUX iflletim sistemi, kendisini ve denetledi¤i kaynaklar›, acemi veya kö-
tü niyetli kullan›c›lara karfl› korumak zorundad›r. Öte yandan, kullan›c›lar›n
dosya ve dizinlerini de birbirlerine karfl› korumak gerekmektedir. Bir üni-
versitenin bilgisayar›ndaki ö¤renci iflleri müdürlü¤ünün kay›tlar›na herkesin
eriflebildi¤ini hayal edebiliyor musunuz? Hele siz ö¤renciyken...

LINUX iflletim sistemi, oldukça kuvvetli bir güvenlik sistemine sahiptir ve
bu güvenlik sisteminin temelinde, kullan›c›lar›n sisteme tan›t›m› s›ras›nda
yap›lan düzenlemeler yatar. Sistemin yönetiminden sorumlu olan kifli(ler),
genellikle kullan›c›lar› sistemi kullan›m amaçlar›na göre s›n›fland›r›r(lar).
Örne¤in; ö¤renci iflleri, kütüphane, sat›n alma, mühendislik fakültesi, edebi-
yat fakültesi gibi... Bu s›n›flara “kullan›c› gruplar›” (user group) ad› verilir ve
her kullan›c› grubunun bir numaras› olur.

Sonra, s›ra her bir kullan›c› için bir isim ve kullan›c› numaras› vermeye ve bu
kullan›c›lar›n ait olduklar› gruplar› belirlemeye gelir.

Özetlemek gerekirse, LINUX iflletim sistemi ile çal›flan bir bilgisayar› kullan-
mak için herkesin bir kullan›c› hesab›na ve dolay›s›yla bir kullan›c› numaras›-
na sahip olmas› gerekir. Kullan›c›lar›n›za sistemde daha önce kullan›lmam›fl
ve onun kimli¤ini hat›rlatan bir kullan›c› ismi seçmek ve kullan›c›n›n görev ta-
n›m›na uygun bir gruba yerlefltirmek size düflecektir. Kullan›c›n›n kiflisel dizi-
ninin yerine de karar verdikten sonra art›k kullan›c›n›n hesab›n› açabilirsiniz. 
fiimdi dönelim dosya ve dizinlerin eriflim haklar›na...

Yazma, Okuma, Program Çal›flt›rma Yetkileri

Hat›rlarsan›z, “ls -l” komutu ile bir dizinde yer alan dosyalar›n (ve dizin-
lerin) ayr›nt›l› listesini ald›¤›n›zda,

-rwxr-xr-x 1 cayfer cayfer  30704 Sep 8 2001 amavis

benzeri sat›rlar görmekteydiniz. 

Dosya ve dizinlere eriflim yetki tan›mlar› rwxr-xr-x’e benzeyen kod dizile-
riyle gösterilir. Bu dokuz karakterden oluflan dizi asl›nda üçer karakterlik üç
parçadan oluflmaktad›r. (Bu örnekte “rwx”, “r-x” ve “r-x”)
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‹lk üç karakter dosyan›n sahibinin yetkilerini, ikinci üçlü, dosyan›n sahibiy-
le ayn› kullan›c› grubunda yer alan kullan›c›lar›n yetkilerini, son üçlü ise di-
¤er kullan›c›lar›n bu dosya üzerindeki yetkilerini tan›mlamaktad›r.

Her üçlü de ayn› kal›ptad›r. Her üçlünün ilk pozisyonunda bir r harfinin
varl›¤›, ilgili kullan›c›n›n dosyay› okuma yetkisinin bulundu¤unu gösterir.
Bu pozisyonda bir eksi iflareti varsa, söz konusu kullan›c› tipi için okuma
yetkisi olmad›¤› anlafl›l›r.

Bu mant›kla,

r: Okuma yetkisi (read access),
w: Yazma yetkisi (write access),
x: Dosya bir program dosyas›ysa, program› çal›flt›rma yetkisini gösterir 

(execute access).

Birkaç örnek konuya iyice aç›kl›k getirecektir:
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Sahibinin Yetkileri Ayn› Gruptakilerin Yetkileri Di¤er Kullan›c›lar›n Yetkileri

r w x r  w  x r  w  x

Dosya Eriflim Yetki Kodlar› Örnekleri

Bu dosyay› herkes okuyabilir, herkes bu dosyaya
kay›t yapabilir, dosyan›n ad›n› de¤ifltirebilir; hat-
ta dosyay› silebilir. E¤er bu bir program dosyas›y-
sa, herkes bu program› çal›flt›rabilir.

Bu dosyay› herkes okuyabilir ve program dosya-
s›ysa çal›flt›rabilir; ancak sadece sahibi bu dosya-
da bir de¤ifliklik yapabilir.

Bu dosya üzerinde sahibi istedi¤i tüm ifllemleri
yapabilir; ancak dosya, di¤er kullan›c›lara tama-
men kapal›d›r.

rwxrwxrwx

rwxr-xr-x

Dosya Yetki Kodu Anlam›

rwx------



Bir kez daha özetlemek gerekirse:

“ls  -l” komutu verdi¤inizde alaca¤›n›z dosya-dizin listesinde görece¤iniz
yetki kal›plar› yan sayfadaki flemaya göre yorumlanmal›d›r:
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Bu dosya bir program dosyas› de¤il, çünkü hiç
kimsenin çal›flt›rma (execute) yetkisi yok! Sahibi
dosyay› okuyup yazabilir ancak di¤er kullan›c›lar
sadece okuyabilir.

Bu dosya da bir program dosyas› de¤ildir. Dosya-
n›n sahibi ve kendisiyle ayn› grupta olan kullan›-
c›lar›n okuyup yazma yetkileri vard›r, ancak di¤er
kullan›c›lar›n hiçbir flekilde eriflmeleri mümkün
de¤ildir.

Sahibi d›fl›nda kalan kullan›c›lar, bu program
dosyas›n› sadece çal›flt›rabilirler.

rw-r--r--

rw-rw----

rwx--x--x

Dizinler için de “rwxr-xr--” yetki kodlar› söz konusudur. Dosya yetki

kodlar›na çok benzemekle beraber, detaylarda baz› önemli farkl›l›klar var-

d›r. Bu farklar› daha sonra aç›klayaca¤›z.

Diskinizdeki dosya ve dizinlerin baz›lar›n›n yetki kodlar›nda “r”, “w” ve “x”

harflerinden farkl› olarak “s”, “S” ve “t” gibi kodlar da görebilirsiniz. fiim-

dilik bunlara pek ald›rmay›n.



Do¤al olarak dosya ve dizinler üzerindeki yetkileri de¤ifltirmek mümkün-
dür; ancak eriflim yetkilerini de¤ifltirmeye yetkili olman›z gerekmektedir. Bu
yetki sadece dosyan›n veya dizinin sahibi ile “root” kullan›c›s›nda vard›r.

Dosya ve dizinlerin eriflim yetkilerini de¤ifltirmek için,

chmod (change mode)

komutu kullan›l›r.

Bu komut iki de¤iflik formda kullan›labilir. Kullan›m› göreceli olarak kolay
olan formu:

veya UNIX notasyonunda yaz›ld›¤›nda

chmod [ugoa][+=-][rwxst] dosya_adi

formudur.

161

LINUX’la ‹lk Tan›flma: KDE Masaüstü Yöneticisi

d rwx rwx rwx
- rw- rw- ---
- rwx --x --x

Dosya/dizin ayr›m› yapan iflaret

Sahibinin bu dosya/dizin üzerindeki yetkileri

Sahibi ile ayn› grupta olanlar›n yetkileri

Di¤er kullan›c›lar›n yetkileri

Herkese tam yetkiye örnek

Sahibi ve gruba okuma/yazma yetkisi
Herkesin çal›flt›rabilece¤i bir program

u
g
o
a

r
w
x
s
t

% chmod dosya_adi

+

=

-



Köfleli parantezler, “aralar›ndaki karakterlerden biri seçilmelidir” diye
okunur.

Bu formda, 

u: Dosya/dizinin sahibi (user)
g: Dosya/dizinin sahibiyle ayn› grupta olanlar (group)
o: Di¤er kullan›c›lar (others)
a: Herkes (all)

+: Yetki ekleme
=: Yetki eflitleme
-: Yetki ç›karma

r: Okuma yetkisi (read)
w: Yazma yetkisi (write)
x: Çal›flt›rma yetkisi (execute)
s: suid biti (daha sonra anlataca¤›z)
t: sticky bit (daha sonra anlataca¤›z)

Birkaç örnek vermek gerekirse:

chmod a+x adres komutu, adres isimli program dosyas›na herkes için 
çal›flt›rma yetkisi verir.

chmod o-w mhsb.z mhsb.z dosyas›ndan, di¤er kullan›c›lar›n yazma 
yetkisini kald›r›r.

chmod go=rx adres adres isimli dosyan›n grup ve di¤erleri için eriflim 
yetkisini r-x kal›b›na eflitler.

chmod komutunun bir di¤er formu da (ki LINUX ustalar› taraf›ndan genel-
likle tercih edilen formdur), yetkilerin say›sal olarak gösterildi¤i formdur.
Yetki tan›m gruplar› afla¤›daki tabloya göre say›sal birer de¤erle efllefltirilir:
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4 2 1

r w x

Sahibi 
(Owner)

4 2 1

r w x

Ayn› Gruptakiler
(Group)

4 2 1

r w x

Di¤erleri
(Others)



Diyelim ki adresler dosyas›n›n eriflim yetkilerinin rwxr-xr-x olmas›n›
istiyorsunuz. Bu yetki kal›b›n› üçer üçer ayr›lm›fl olarak düflünüp (rwx r-x
r-x), yukar›daki tabloya göre verilmek istenen yetkilere karfl›l›k gelen say›-
lar› üçlü gruplar halinde toplay›n›z ve elde edece¤iniz üç tane say›y› yan ya-
na getirip üç haneli bir say› elde ediniz. Bir baflka deyiflle:

chmod komutunda bu flekilde elde edilen say›y› kullanarak dosya ya da di-
zinlerinizin eriflim yetkilerini tan›mlayabilirsiniz;

chmod 755 adresler

Bir chmod komutu ile birden fazla dosyan›n eriflim yetkilerini ayn› anda de-
¤ifltirebilirsiniz:

chmod 755 *.pl *cgi

Bir dizindeki tüm alt dizin ve onlar›n alt›ndaki tüm dosyalar›n eriflim yetki-
lerini tek harekette de¤ifltirmek istedi¤inizde

chmod -R 755 dizin1

komutundaki gibi “-R” parametresini kullanabilirsiniz.

Dizinlere Eriflim Haklar›

Dosyalar için r, w ve x yetkileri yeteri kadar aç›k olmas›na karfl›n dizinler için
bu yetkilerin anlamlar› biraz daha karmafl›kt›r. fiöyle ki:

Bir dizin için r (read) yetkiniz varsa: O dizindeki dosyalar›n isimlerini ls ko-
mutu ile görebilirsiniz. [E¤er x (execute) yetkiniz yoksa, bir dizin için ls ko-
mutunu kullanabilmenize karfl›n, “ls -l” komutunu kullanamazs›n›z].
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4 2 1

r w x

7

755

4 1

r - x

5

4 1

r - x

5



Bir dizin için w (write) yetkiniz varsa:

O dizindeki dosyalar›n yerlefliminde de¤ifliklikler yapabilirsiniz. Örne¤in,
dosyalar›n ad›n› de¤ifltirebilirsiniz veya dosyalar› silebilirsiniz. E¤er bir dizin-
de w yetkiniz varsa, fakat o dizin içindeki bir dosyaya w yetkiniz yoksa, o dos-
yan›n içeri¤ini de¤ifltiremezsiniz, silemezsiniz veya ad›n› de¤ifltiremezsiniz.

Bir dizin için x (execute) yetkiniz varsa: Çal›flma dizinizi bu dizin olarak de-
¤ifltirebilirsiniz. (cd komutunu bu dizin için kullanabilirsiniz). Bir dizini ça-
l›flma dizini olarak kullanmak için r (read) yetkisi yeterli de¤ildir; x yetkisi
de gerekir. ‹çinde gizli bilgiler olmayan ama gene de di¤er kullan›c›lar tara-
f›ndan kurcalanmas›n› istemedi¤iniz dizinler için en uygun yetki düzenleme-
si rwxr-xr-x (755) olarak kabul edilir.

E¤er bir dizininizi sizden baflka kimsenin kullanmas›n› ve içine bakmas›n› is-
temiyorsan›z, “chmod go-rwx dizin_adı” komutuyla o dizinin eriflim yet-
kilerini “rwx------” (700) olarak ayarlayabilirsiniz.

Bir dizin için w (write) ve x (execute) yetkiniz varsa: O dizinde yer alan bir
dosyaya yazma yetkiniz olmasa bile o dosyay› silebilir veya ad›n› de¤ifltirebi-
lirsiniz. Evet! Bu birlikte yaflamas› zor bir özellik! O yüzden de¤erli dosyala-
r›n›z› içeren dizinler için kendinizden baflka kimse için yazma yetkisi verme-
melisiniz. Bir baflka deyiflle bir dizin için verilmifl olabilecek “rwxrw-rw-” ya
da “rwx---rwx” gibi bir yetki kal›b› çok tehlikelidir. Bir nedenle bu tip bir
yetki kal›b› kullanmak zorunda kal›rsan›z o dizinin “sticky bit”ini de ayarla-
mal›s›n›z. Bunun nas›l yap›laca¤›n› ö¤renmek için bir iki sayfa daha sabret-
melisiniz.

umask: Dosya ve Dizinlerin Varsay›lan Eriflim Yetkileri

Bu bölüm flu aflamada size fazla kar›fl›k gelirse hiç düflünmeden atlayabilir-
siniz. Akl›n›zda kalmas› gereken tek fley, bir LINUX sistemde yeni yarat›lan
dosya ve dizinler için atanacak varsay›lan (default) eriflim yetkilerinin umask
de¤eriyle belirleniyor oldu¤udur.

umask komutunu parametresiz kullan›rsan›z, o anda geçerli olan umask de-
¤erini ö¤renirsiniz. 

[cayfer@notebook cayfer]$ umask

164

Kim Korkar LINUX’tan?



022

umask de¤erini de¤ifltirmek için; 

[cayfer@notebook cayfer]$ umask 033

gibi bir komut kullanman›z gerelir.

umask de¤erinin yorumlanmas› biraz gariptir. umask de¤eri, verilen yetkile-
ri de¤il, kald›r›lan yetkileri belirtir.

Bir örnekle anlatmak daha kolay olacak galiba: 

fiimdi; 022 say›s›n› 0 2 2 fleklinde 3 ayr› say› olarak düflünün ve her say›y›
üçer haneli ikilik say›lara (binary) çevirin. 

0 2 2: 000 010 010 gibi... 

Bu diziyi, “rw- rw- rw-” ve “rwx rwx rwx” flablon yetki kodlar› ile alt al-
ta yaz›n.

Bu düzenlemede 0’lar›n alt›na gelen yetkilere dokunulmamakta, ancak 1’le-
rin alt›na gelen yetkiler kald›r›lmaktad›r.

Yani, umask de¤erinin 022 olarak atanmas›ndan sonra yeni yarat›lan bir dos-
yan›n eriflim yetkileri “rw-r--r--”; bir dizinin eriflim yetkileriyse “rwxr-
xr-x” olarak belirlenecektir.

Karars›z kullan›c›lara önerimiz, umask de¤erini de¤ifltirmemeleri ve böylece
varsay›lan umask de¤eri olan 022’yi kullanmalar›d›r. 
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umask De¤erinden Varsay›lan Eriflim Yetkilerinin Hesaplanmas›

fiablon Yetki rw- rw- rw- rwx rwx rwx

umask (022) 000 010 010 000 010 010

Atanacak Yetki rw- r-- r-- rwx r-x r-x

Dosyalar ‹çin Dizinler ‹çin



Suid Biti ve suid Programlar

Birkaç sayfa önce, chmod komutundan söz ederken suid bit kavram›ndan
bahsetmifltik. Bir program dosyas›n›n suid bitini aktif hale getirmek (yani
“chmod +s prog” gibi bir komut vermek), bu prog program›n› çal›flt›ran
kullan›c›lar›n, program çal›flt›¤› sürece ve sadece bu program ile ilgili dosya-
lar aç›s›ndan, program dosyas›n›n sahibinin yetkilerine sahip olmalar›n› sa¤-
lar. Biraz kar›fl›k oldu ama, afla¤›daki örnek aç›klay›c› olacakt›r. (Bu aflama-
da suid programlar›n yarar› size bir fley ifade etmiyorsa hiç dert etmeyin). 

suid programlar önemli birer emniyet gedi¤i olabilirler. Bir programa suid
özelli¤i vermeden önce iki kez, hatta üç kez düflününüz. E¤er, suid özelli¤i
vermek istedi¤iniz program, kullan›c›ya bir flekilde UNIX komutu verme
olana¤› sa¤l›yorsa, bu programa kesinlikle suid özelli¤i vermeyiniz.

“suid” özelli¤ine sahip dosyalar, ayr›nt›l› ls listelerinde bir s harfiyle gösterilir. 

-r-s--x--x 2 root root 512 Feb 24 09:56 passwd* gibi.

Bir dosyay› suid dosya yapmak için;

chmod u+s dosya_adi

komutunu kullanabilirsiniz. Bu komutu kullanabilmek için ya dosyan›n sa-
hibi ya da “root” olman›z gerekir.
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fiifresini de¤ifltirmek isteyen bir kullan›c› passwd komutunu kullanacakt›r.

Bu program kullan›ld›¤›nda, flifre de¤iflikli¤i, sahibi root olan /etc/shadow
dosyas›nda bir kay›t de¤iflikli¤i yap›lmas›n› gerektirecektir. Ancak bu dos-

ya, LINUX’un en önemli dosyalar›ndan birisi oldu¤u için çok iyi korunmak-

ta ve sahibi (yani root) d›fl›nda kimsenin bu dosyaya ne okuma, ne de

yazma yetkisi bulunmamaktad›r. ‹flte suid kavram› bu soruna bir çözüm ge-

tirmektedir. passwd program›n›n yer ald›¤› /usr/bin/passwd dosyas›n›n

suid biti set oldu¤u için, passwd komutunu veren kullan›c›lar bu program

çal›flt›¤› sürece ve /etc/shadow dosyas›na eriflim söz konusu oldu¤unda

geçici olarak root yetkilerine sahip olacaklard›r.



Sticky Bit

Eski UNIX uyarlamalar›nda, disklerin ortalama eriflim sürelerinin ve veri
transfer h›zlar›n›n düflük oldu¤u zamanlarda, program dosyalar›n›n diskler-
den belle¤e yüklenebilmeleri için geçen süreler kullan›c›lar› rahats›z etmek-
teydi. Bu yüzden, s›k s›k kullan›lan komutlar› oluflturan programlar›n disk
dosyalar›na “sticky” özelli¤i verilirdi. Bu özellik sayesinde, bu tip program-
lar, bir kez belle¤e yüklendikten sonra, program›n çal›flmas› sona erdi¤inde
bile bellekten at›lmazlard›; böylece, komutun bir sonraki kullan›m› için
program bellekte haz›r olurdu. “sticky” özelli¤ine sahip dosyalar, ayr›nt›l›
ls listelerinde bir t harfiyle gösterilir. 

-rwxr-xr-t 2 root root 512 Feb 24 09:56 ls* gibi.

Art›k, günümüz UNIX’lerinde sticky bit kavram› bu anlamda kullan›lma-
maktad›r. 

E¤er “Dizinlere Eriflim Yetkileri” bölümünü dikkatli okuduysan›z baflkala-
r› için yazma ve okuma yetkisi verece¤iniz bir dizinde yer alan dosyalar›n
tehlikede oldu¤unu farketmifl olmal›s›n›z. LINUX’ta bu tehlikeyi ortadan
kald›rmak için “sticky bit” kullan›l›r. Bir dizinin “sticky bit”ini kullanarak o
dizine yazma-okuma yetkileri ne olursa olsun, söz konusu dosya üzerindeki
as›l yetkilerin, dosyan›n kendi yetki kal›b› taraf›ndan belirlenmesini sa¤laya-
bilirsiniz.

Bir dizinin “sticky bit”ini devreye sokmak için;

chmod +t dizin_adi

komutunu kullanabilirsiniz. Bu komutu kullanabilmek için ya dizinin sahi-
bi ya da “root” olman›z gerekir.
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Yukardaki paragraf pek fazla bir fley ifade etmediyse hiç dert etmeyin!

Sticky Bit kavram› bilgisayar›n›z› LINUX alt›nda çal›flt›rman›z için mutlaka

bilmeniz gereken kavramlardan biri de¤ildir.



Dosyalar›n ve Dizinlerin Sahibini De¤ifltirmek

chown (change owner)

Bu komutu sadece “root” kullanabilir!

Eriflim yetkileriyle ilgili olarak, zaman zaman dosya ve dizinlerin sahipleri-
nin de¤ifltirilmesi gerekebilmektedir. Örne¤in, root kullan›c› bir nedenle,
bir kullan›c› dizininde bir dosya ya da dizin yarat›rsa ve bu yeni yarat›lan
dosya/dizinin o kullan›c› taraf›ndan tam yetkiyle kullan›lmas›n› isterse, bu-
nu sa¤laman›n yolu, bu yeni yarat›lan dosya/dizinin sahibini o kullan›c› yap-
makt›r.

Bir dizindeki tüm alt dizin ve onlar›n alt›ndaki tüm dosyalar›n sahiplerini tek
harekette de¤ifltirmek istedi¤inizde;

chown -R cayfer dizin1

komutundaki gibi “-R” parametresini kullanabilirsiniz.

Dosyalar›n ve Dizinlerin Gruplar›n› De¤ifltirmek

chgrp (change group)

Bu komutu sadece “root” kullanabilir!
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Diyelim ki /home/cayfer/stok dosyas›na “pazarlama” grubundaki tüm
kullan›c›lar›n eriflebilmelerini istiyorsunuz. Ama di¤er kullan›c›lar›n bu dosya-
n›n içeri¤ini görmelerini istemiyorsunuz. Bu durumda /home/cayfer/stok
isimli dosyan›n eriflim yetki kal›b› için en uygun seçimin

rw-r----- 

oldu¤u konusunda san›yoruz ayn› görüfltesiniz.

Bir de dosyan›n ait oldu¤u grubu “pazarlama” yaparsan›z ifl tamamd›r. Bu
ifli de,

chgrp  pazarlama  /home/cayfer/stok

gibi bir komutla halledebilirsiniz. Ancak, bu komutun çal›flabilmesi için sis-
temde “pazarlama” isimli bir grup tan›ml› olmal›d›r. Bir LINUX sistemde
tan›ml› olan gruplar /etc/group isimli bir dosyada saklan›r. Bu dosyan›n
sahibi “root” kullan›c›d›r. “more /etc/group” komutuyla sisteminizde ta-
n›ml› gruplar› görebilirsiniz. Yeni bir grup eklenmesi gerekti¤inde “root”
bu dosyay› basit bir editörle aç›p istedi¤i düzenlemeleri yapabilir.

Bir dizindeki tüm alt dizin ve onlar›n alt›ndaki tüm dosyalar›n gruplar›n› tek
harekette de¤ifltirmek istedi¤inizde;

chgrp  -R  pazarlama dizin1

komutundaki gibi “-R” parametresini kullanabilirsiniz.

Dosyalar›n ve Dizinlerin Sahibini ve 
Grubunu Birlikte De¤ifltirmek

Bir dosya ya da dizinin hem sahibini hem de grubunu tek komutla de¤iflti-
rebilirsiniz. Tabii ki “root” iseniz...

chown  cayfer:pazarlama  dosya_adi
chown  cayfer:pazarlama  dizin_adi
chown  -R  cayfer:pazarlama  dizin_adi

gibi komutlar iflinizi görecektir.
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bash Kabuk Program› 

UNIX “Kabuk program›” (shell) kavram›n› iyi anlaman›z çok önemlidir.
Kabuk programlar›, sistemde çal›flan programlar› saran, bu programlar›n ça-
l›flmas› için gereken ortam› yaratan ve kucaklad›¤› programlar›n iflletim sis-
temiyle iletiflim kurmas›n› sa¤layan yaz›l›mlard›r. Sistemde çal›flan neredey-
se her program bir kabuk içinde çal›fl›r. 

Kabuk programlar›n›n üç önemli ifllevi vard›r:

1. Yaz›l›mlar›n çal›flma ortam›n› belirlemek.

2. Varsa, kullan›c›larla iflletim sisteminin iletiflimini sa¤lamak. (Bu cümle bi-
raz garip kaçt› galiba... Evet, kullan›c›s› olmayan programlar olabilir. Ör-
ne¤in crond geri planda sessizce çal›flan, sistem saatini ve crontab dosya-
lar›n› gözleyen, zaman› geldi¤inde planlanm›fl iflleri bafllatan bir yaz›l›m-
d›r. Bu yaz›l›m›n herhangi bir kullan›c›s› olmad›¤› için kullan›c›-iflletim
sistemi iletiflimi anlaml› de¤ildir.)

3. Yaz›l›mlar›n çal›flmas›n› denetleyebilecek kodlar›n yaz›labilece¤i bir
programlama dili ortam› sa¤lamak.

Büyük olas›l›kla daha iyi tan›d›¤›n›z Windows-MSDOS dünyas›ndan bir
benzetme yapmak gerekirse, COMMAND.COM yaz›l›m› asl›nda bir kabuk
program›d›r. 

UNIX kabuk programlar› da aynen bu iflleri yapar. Ancak, UNIX iflletim
sistemi çok kullan›c›l› oldu¤u için her program için ayr› bir kabuk gerekir. 

Önemli bir fark da, UNIX dünyas›nda çok çeflitli kabuk programlar› olma-
s› ve kullan›c›lar›n kendi kabuk programlar›n› seçebilmesidir.

Nitekim, bir terminal penceresi açt›¤›n›zda, sizi, kullan›c› hesab›n›z aç›l›rken
tan›mlanm›fl olan kabuk program› karfl›layacakt›r. LINUX dünyas›n›n en
popüler kabuk program› bash oldu¤u için e¤er de¤ifltirmediyseniz sisteme
yapt›¤›n›z her ba¤lant› için bafllat›lacak kabuk bash olacakt›r. E¤er bir ne-
denle bash kabuk program›n› be¤enmiyorsan›z, ya da teknik bir nedenle ör-
ne¤in csh kabu¤una gereksinim duyuyorsan›z, bash kabu¤unuz içinde
/bin/csh komutunu vererek C-Shell kabu¤una bürünebilirsiniz.
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UNIX Kabuk programlar›n›n hepsi son derece güçlü bir programlama dili
deste¤ine sahiptir. O kadar ki, sadece kabuk komutlar› kullanarak bir bord-
ro program› bile yazmak olas›d›r. 

Bir UNIX sisteme telnet ile ba¤land›¤›zda ya da X ekran›n›zda yeni bir ter-
minal penceresi açt›¤›n›zda o terminal için hemen bir kabuk bafllat›lacak ve
bafllat›lan bu kabuk program› size bir haz›r iflareti gösterecektir. Terminal
pencerenizde verdi¤iniz tüm LINUX komut sat›rlar›n› bu kabuk irdeleye-
cek, verdi¤iniz komuta uygun program› diskten belle¤e yükleyecek ve var-
sa, verdi¤iniz parametreleri bu programa aktaracakt›r.

fiimdi kullan›c›n›n bir terminalden yazd›¤› komutun bash taraf›ndan irde-
lenmesi ve yerine yerine getirilmesi aflamalar›n› bir örnekle aç›klamaya çal›-
flal›m:

cp  ./a*  /home/ugur

komutu verilip de Return tufluna bast›¤›-
n›zda, komut sat›r› önce parçalanarak bi-
leflenlerine ayr›lacakt›r. Parçalama için
boflluk, virgül gibi noktalama iflaretleri ve
tab karakterleri ayraç olarak kullan›la-
cakt›r. Sat›rbafl›ndaki ilk bileflenin bir ko-
mut ad› oldu¤u; komut sat›r›n›n geri ka-
lan›n›n da bu komutun parametreleri ol-
du¤u kabul edilerek komut sat›r› çözüm-
lenmeye çal›fl›lacakt›r.

Kabuk program› “a*” parametresini ay›r›rken * (asterisk) karakterini gö-
rünce flöyle bir duralay›p çal›flma dizininde yer alan ve ad› a harfi ile baflla-
yan tüm dosya ve dizinlerin isimlerini bulacak ve sanki herbiri klavyeden ya-
z›lm›flças›na komut sat›r›na yerlefltirecektir. Sonra da /home/ugur karakter-
lerini son parametre olarak de¤erlendirecektir. Sonuçta, ilk verdi¤iniz ko-
mut,

cp  abc  aktifler  acik.doc  /home/ugur

flekline dönüflecektir. (Tabii ki çal›flma dizininizde abc, aktifler ve
acik.doc isimli dosyalar oldu¤unu varsayarsak.)
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cp a* /home/ugur

Komut Parametreler



Sonra da, cp komutuna ait program dosyas› PATH (“path” de olabilir) isim-
li kabuk de¤iflkeninde (shell variable) yer alan dizinlerde aranacak ve bulu-
nursa belle¤e yüklenerek çal›flt›r›lacakt›r. (PATH ve path kabuk de¤iflkenleri
daha sonra anlat›lacakt›r.)

Komut sat›r›n›n geri kalan k›sm›ysa, yani 

“abc aktifler acik.doc /home/ugur”, cp

komutuna parametre olarak gönderilecektir.

Dosya isim kal›b›n›, çal›flt›rmak istedi¤iniz programa kabuk taraf›ndan doku-
nulmadan göndermek istedi¤inizde (find komutunda bu konuyu daha ay-
r›nt›l› olarak anlataca¤›z) dosya kal›b›n›z› t›rnaklar aras›na yerlefltirmelisiniz.

komut  “*dat”  /tmp gibi.

Dosya ‹sim Kal›plar›

Kullanaca¤›n›z bir LINUX komutunda birden fazla dosyan›n ad›ndan söz
etmek mant›kl›ysa (örne¤in cp komutu gibi) ve bu dosyalar›n isimleri belli
bir kal›ba uyuyorsa (örne¤in söz konusu dosyalar›n isimleri “a” ile bafll›yor-
sa, veya bu isimlerin hepsinin sonu “dat” ise, veya dosyalar›n isimleri içinde
“cayfer” geçiyorsa) bu dosyalar›n isimlerini teker teker yazmak yerine dos-
ya isim kal›plar›n› kullanabilirsiniz.
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Tüm kabuk programlar›nda dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var:

Dosya isim kal›plar› (wildcards) kullan›lan komutlarda, bu kal›plar›n aç›l-

mas› ifllemi komut çal›flt›r›lmadan önce yap›l›r ve bu aç›lm›fl halleri, ilgili

komut program›na parametre olarak aktar›l›r. Bir baflka deyiflle; 

“cp *dat /tmp” gibi bir komut verdi¤inizde “*dat” parametresi komut ça-

l›flt›r›lmadan önce kabuk taraf›ndan aç›labildi¤i kadar aç›l›r; ondan sonra

komut çal›flt›r›larak bu aç›lm›fl dosya isimleri parametre olarak gönderilir.

Yani, sizin “*dat” ve “/tmp” diye iki parametre ile çal›flt›rmay› düflünerek

girdi¤iniz bir komut, çal›flma dizininizdeki dosyalar aras›nda kaç tane ad›

“dat” ile biten dosya bulundu¤una ba¤l› olarak de¤iflebilecek say›da pa-

rametre ile çal›flt›r›l›r.



cp  a*  /tmp
cp  *dat  /home/cayfer
cp  *cayfer*  /var/yedek

gibi...

Kabuk programlar›nda dosya kal›plar›nda kullan›labilecek joker (wilcard)
karakterleri özet olarak flunlard›r:
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Örnekler

kitap1, kitap2 ve kitap3 dosyalar›-
n› peflpefle ekleyerek hepsi isimli dos-
yaya kopyalar.

Ad›n›n son karakterleri .o veya .sh
olan tüm dosyalar›n eriflim yetkilerini
herkes için “--x” olarak de¤ifltirir.

Yukardakinin ayn›d›r.

Ad› iki karakterden oluflan dosyalar›
/tmp dizinine kopyalar.

cat kitap[1-3] > hepsi

chmod a=x *.[o,sh]

chmod a=x *[.o,.sh]

cp  ??  /tmp

Dosya ‹sim Kal›b› Karakterleri

Her türlü karaktere uyar. Tüm dosyalar› seçen bir kal›p kul-
lanman›z gerekirse tek bir * karakteri yeterli olacakt›r. MS-
DOS’taki gibi “*.*” yazarsan›z, ad›n›n içinde en az bir nok-
ta olan dosyalar› seçmifl olursunuz; yani ad›n›n içinde nokta
olmayan dosyalar› seçmemifl olursunuz!

Herhangi bir tek karaktere uyar. 

a veya b veya c karakterlerinden birine uyar.

0’dan 9’a kadar rakamlara uyar.

*

?

[a,b,c]

[0-9]



Ortam De¤iflkenleri

Bir LINUX bilgisayar›na login etti¤inizde, bir shell (kabuk) çal›flma seans›
bafllatm›fl olursunuz. Bu seans boyunca kullanaca¤›n›z birtak›m programlar
çal›flmalar›n› düzenleyen baz› de¤iflkenlerin (kabuk de¤iflkenleri) belirli de-
¤erlere sahip olmas›n› isteyebilirler. Örne¤in, crontab program› (sisteminiz-
de belirli aral›klarla, örne¤in her Pazartesi saat 23:30’da, çal›flt›r›lmas›n› iste-
di¤iniz programlar› düzenler) EDITOR isimli bir kabuk de¤iflkeninde (ortam
de¤iflkeni, shell de¤iflkeni) kullanaca¤› editorü görmek isteyecektir. Benzeri
flekilde bash kabu¤u PATH isimli bir ortam de¤iflkeninde tam yeri belirtilme-
yen komutlara iliflkin program dosyalar›n› aramas› gereken dizinlerin s›ral›
listesini bulmak isteyecektir.

Geleneksel olarak ortam de¤iflkenlerinin isimleri büyük harflerle yaz›l›r.

Ortam de¤iflkeni yaratma, de¤er verme, de¤er de¤ifltirme için kullan›lan ko-
mutlar kulland›¤›n›z kabu¤a göre de¤iflecektir. 

bash kabu¤unda bir ortam de¤iflkeni yaratmak ya da de¤erini de¤ifltirmek
için komut sat›r›na 

DEGISKEN=2003

veya
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* kal›p karakteri, ad› . (nokta) ile bafllayan dosyalar hariç tüm dosya isim-

lerine uyar. Örne¤in, 

cp * /home/ayfer/sakla

komutu, çal›flma dizinindeki, ad› nokta ile bafllayanlar d›fl›ndaki tüm dosya-

lar› /home/ayfer/sakla dizinine kopyalayacakt›r. E¤er ad› nokta ile baflla-

yan dosyalar› da (.login, .bashrc gibi) kopyalamak istiyorsan›z,

cp .* * /home/ayfer/sakla 

veya

cp .l* .b* * /home/ayfer/sakla

gibi komutlar kullanmal›s›n›z.



export DEGISKEN=2003

gibi bir komut yazman›z yeterlidir. 

PATH Ortam De¤iflkeni

Verece¤iniz komutlar›n program dosyalar›n›n aranmas›n› istedi¤iniz dizinle-
rin listesini vermek istedi¤inizde 

PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:.

gibi bir komut verebilirsiniz. O andan itibaren terminalden verece¤iniz tüm
komutlara ait program dosyalar› öncelikle /bin dizininde; orada buluna-
mazsa /usr/bin dizininde; orada da bulunamazsa /usr/local/bin dizi-
ninde; orada da bulunamazsa çal›sma dizininizde (sondaki noktaya dikkat)
aranacakt›r. Söz konusu program dosyas› ilk olarak bu dizinlerden hangisin-
de bulunursa o program dosyas› belle¤e yüklenerek çal›flt›r›lacakt›r. E¤er
program dosyas› bu dizinlerden hiçbirinde bulunamazsa;

bash: xyz: command not found 

hata mesaj›yla ödüllendirilirsiniz.

E¤er PATH de¤iflkenine yeni bir dizin ekleme gereksinimini duyarsan›z;

PATH=$PATH:/usr/local/prog

gibi bir komutla eski PATH de¤iflkeninin de¤erine “/usr/local/prog” dizi-
nini ekleyebilirsiniz. 

Dikkat ettiyseniz bir ortam de¤iflkeninin de¤erini kullanman›z gerekti¤inde,
o ortam de¤iflkeninin ad›n›n bafl›na bir $ iflareti koyman›z gerekiyor.

Di¤er Önemli Ortam De¤iflkenleri

SHELL: Herhangi bir anda, içinde çal›flt›¤›n›z kabuk program›n›n ad›n› ve
bu kabu¤un program dosyas›n›n yerini ve ad›n› içerir.

echo $SHELL

komutunu verirseniz, /bin/bash gibi bir yan›t al›rs›n›z.
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TERM: Kulland›¤›n›z terminalin tipini belirler. En çok kullan›lan TERM de¤er-
leri “xterm” ve “vt100”dür.

Herhangi bir anda çal›flma ortam›n›z için tan›ml› olan ortam de¤iflkenlerini
ve de¤erlerini görmek isterseniz 

env

komutunu kullanabilirsiniz. 

Ortam De¤iflkenlerinin Kal›c› Olarak De¤ifltirilmesi

bash kabu¤unda çal›fl›rken terminalden verece¤iniz 

PATH=$PATH:/yeni/path

gibi bir komutun etkisi yaln›zca o terminal içinde çal›flmakta olan kabuk
kopyas›nda görülecektir ve o kabuk program› sona erdirildi¤inde (örne¤in
pencere kapat›ld›¤›nda) söz konusu ortam de¤iflkeni ayarlar› kaybolacakt›r.
Bu de¤iflikliklerin kal›c› olmas›n› ve bundan sonra sisteme her ba¤land›¤›-
n›zda ve her açt›¤›n›z terminal penceresinde geçerli olmas›n› istiyorsan›z bu-
nu bir yerlere kaydetmelisiniz. 

176

Kim Korkar LINUX’tan?

Uygulama programlar›n›n imlecin ekrandaki yerini denetleyebilmesi, ekra-

na yaz›lacak metinlerin renk, ayd›nl›k olma, alt çizgili görüntülenme gibi

özelliklerini kullanabilmesi için kulland›¤›n›z terminalin tipini bilmesi gere-

kir. Unutmay›n, LINUX çok kullan›c›l› bir iflletim sistemidir ve kullan›c›lar›n

bir LINUX bilgisayar› kullanabilmek için onun önüne gelip oturmas› gerek-

mez. Uzaktan, kimbilir hangi yaz›l›m ve/veya donan›m› kullanarak ba¤lana-

bilen kullan›c›lar›n ekran tiplerini LINUX’a bildirmeleri gerekmektedir.

TERM ortam de¤iflkeni iflte bu amaçla kullan›l›r. X-Window ortam›nda da

çal›flan terminal programlar› için bu TERM de¤iflkenine genellikle “xterm”

de¤eri verilir bu ifl genellikle otomatik olarak yap›l›r. Windows ve Mac gi-

bi platformlarda çal›flan terminal programlar›yla bir LINUX bilgisayara

ba¤land›¤›n›zda ise genellikle TERM de¤iflkenine “vt100” de¤erini vermek

ifl görecektir. Makul terminallerin hepsi 20 y›l öncesinin “mükemmel” ter-

minali olarak tarihe geçmifl olan DEC marka VT100 modeli terminal cihaz-

lar› gibi davranacakt›r.



bash Bafllang›ç Dosyalar›

bash kabuk program› her çal›flmaya bafllad›¤›nda, önce kendisini çal›flt›ran
kullan›c›n›n kiflisel dizinindeki .bashrc isimli dosyan›n içindeki kabuk ko-
mutlar›n› çal›flt›r›r. Bu ifl, kabuk program› her bafllad›¤›nda yap›l›r. Açt›¤›n›z
her pencere yeni bir kabu¤un çal›flt›r›lmas›na neden oldu¤u için kiflisel dizi-
ninizdeki .bashrc dosyas›n›n içindeki komutlar her terminal penceresi aç-
t›¤›n›zda çal›flt›r›lacakt›r. 

bash kabuk program› bir flekilde durduruldu¤unda (örne¤in penceresi ka-
pat›ld›¤›nda ya da exit komutu verildi¤inde) o kullan›c›n›n kiflisel dizinin-
deki (varsa) .bash_logout isimli dosyada yer alan komutlar› çal›flt›r›r. Her
kabuk program›n›n kendine göre bafllang›ç dosyalar› vard›r. Örne¤in csh
için bu dosyalar .cshrc, ksh için .kshrc gibi isimler al›rlar.

Bir kabuk program›n›n çal›flmaya son vermesi için ilgili pencere kapat›labi-
lir; kullan›c› o kabuk program›na exit veya logout komutunu verebilir. Kul-
lan›c› kabuk program›n›n komut sat›r› yorumlay›c›s›na dosya sonuna gelin-
di¤i anlam›nda D̂ (Ctrl-D) karakteri gönderebilir; ya da bir baflka terminal-
de çal›flan yetkili birisi (ki genellikle ancak root kullan›c› veya iflin sahibidir)
kill komutuyla kabuk program›na kendini öldürmesi emrini gönderebilir. 

Bu kabuk bafllang›ç dosyalar› ifli size biraz kar›fl›k geldiyse hiç dert etmeyin.
LINUX bilgisayar›n›z› standart ifller için kulland›¤›n›z sürece bu dosyalara
bakman›z bile gerekmeyecektir. Ama gene de merak ettiyseniz kiflisel dizini-
nize geçip (cd komutu parametresiz olarak vermeniz bunu sa¤layacakt›r)

cat .bashrc

komutunu veriniz.

177

LINUX’la ‹lk Tan›flma: KDE Masaüstü Yöneticisi

Unutmay›n! Bir terminal penceresi açt›¤›n›zda o pencere için yeni bir ka-

buk program› bafllat›l›r. Her bir kabuk da sanki siz bilgisayara yeni ba¤lan-

m›fls›n›z gibi davran›r. Yarataca¤›n›z veya yeni de¤er verece¤iniz ortam

de¤iflkenlerinin her terminal ba¤lant›n›zda karfl›n›za ç›kmas›n› istiyorsan›z

ortam de¤iflkeni atama deyimini kiflisel dizininizdeki .bashrc dosyas›na ek-

lemeniz gerekir. Bu dosyadaki bash komutlar› her bash kabu¤u bafllat›ld›-

¤›nda otomatik olarak çal›flt›r›l›r.



Sistem yöneticisi iseniz genellikle bashrc bafllang›ç dosyas›nda yapaca¤›n›z
bir de¤iflikli¤in tüm kullan›c›lar için geçerli olmas›n› istersiniz. Her kullan›-
c›n›n kiflisel dizinindeki .bashrc dosyalar›n› de¤ifltirmek ya da de¤ifltirme-
lerini istemek yerine sistemin her kullan›c› için otomatik olarak çal›flt›raca¤›
komutlar› içeren /etc/bashrc dosyas›nda gerekli de¤ifliklikleri yapmak ye-
terli olacakt›r. 

Kabuk program› sona erdi¤inde çal›flt›r›lan kiflisel .bash_logout dosyas›na
ise gereksiz dosyalar› temizleyen komutlar yerlefltirilebilir. Tüm kullan›c›lar
için geçerli olan bir bash_logout dosyas› ise gene /etc dizininde yer alabi-
lir.

bash History

bash kabu¤unun çok kullan›fll› bir özelli¤i vard›r: Son verdi¤iniz bir sürü
komutu saklar ve ekranda haz›r iflareti varken klavyenizde her yukar› ok tu-
fluna bast›¤›n›zda bir önce verdi¤iniz komut getirilir. “bash history” özellik-
le son komutu tekrarlamak gerekti¤inde çok kullan›fll›d›r. Diyelim ki olduk-
ça uzun bir komutu yanl›fl yaz›p gönderdiniz:
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Akl›n›z›n bir köflesinde bulunsun; Windows ve MS-DOS iflletim sistemleri-

ne benzetmek gerekirse bu kabuk bafllang›ç dosyalar› kiflisel StartUp ve-

ya AUTOEXEC.BAT dosyalar› gibidir; sadece çok daha geliflmifl yetenek-

lerle donat›lm›fllard›r.



co /home/cayfer/tez/arastirma/bulgular1 /tmp/cayfer/gecici

Yukar› ok tufluna bas›nca son komut olan bu hatal› komut ekrana gelecek-
tir. Sola okla da en bafltaki “o” harfinin sa¤›na gelip önce “backspace” tuflu,
sonrada hatay› düzeltmek üzere “p” tufluna bas›p komutu tekrar gönderebi-
lirsiniz.

En son kaç komutun saklanaca¤› HISTSIZE ortam de¤iflkeninde belirtilir.
Varsay›lan de¤er son 1000 sat›r›n saklanaca¤› anlam›nda 1000’dir. Bunu de-
¤ifltirmek istedi¤inizde kiflisel dizininizdeki .bashrc dosyas›ndaki ilgili sat›-
r› de¤ifltirmeniz ya da dosyan›n içine

HISTSIZE=750 

gibi bir sat›r eklemeniz yeterli olacakt›r. 

Bir kullan›c›n›n son kulland›¤› 1000 (veya HISTSIZE de¤iflkeninde belirtildi-
¤i kadar) komut o kullan›c›n›n kiflisel dizinindeki .bash_history isimli
dosyada saklan›r.

! Arac›

Daha önce verilmifl komutlar aras›nda, c harfi ile bafllayan en son komutu
tekrarlamak için “!c” komutunu kullanabilirsiniz. Daha kesin tan›mlamalar
gerekirse, “!ca” gibi daha uzun diziler kullanabilirsiniz.

Son vermifl oldu¤unuz 1000 komutu görmek için history komutunu kulla-
nabilirsiniz. Bu komutu verdi¤inizde, daha önce vermifl oldu¤unuz komut-
lar, birer s›ra numaras›yla ekrana listelenir. Bu listedeki komutlardan her-
hangi birini tekrarlamak istedi¤inizde ! iflareti ve hemen yan›na tekrarlamak
istedi¤iniz komutun s›ra numaras›n› yaz›p Enter tufluna basman›z yeterlidir.
(!14 gibi..). bash kabu¤u, verilen komutlar›n tamam›n› de¤il; $HISTSIZE or-
tam de¤iflkeninin de¤eri kadar komutu saklar. $HISTSIZE ortam de¤iflkeni-
nin varsay›lan de¤eri 400’dür.

179

LINUX’la ‹lk Tan›flma: KDE Masaüstü Yöneticisi



Kendi Komutlar›n›z: Aliases

Daha önce LINUX’ta kendi komutlar›n›z› yaratman›n mümkün oldu¤unu
belirtmifltik. ‹flte bu amaçla kullan›lan alias komutuna birkaç örnek...

alias dir=ls
alias copy=”cp  -i”
alias ll=”ls  -l”
alias mroe=more
alias h=history
alias ls=”ls -F”

“alias dir=ls” komutu, MS-DOS al›flkanl›klar›ndan kolay vazgeçemeyen
kullan›c›lar için yararl› olabilir. Bu komutu verdi¤inizde, art›k, dosya listesi
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Birçok komutu yazarken gerek komut ad›n›, gerekse komutun parametresi

olabilecek dosya isimlerinin tamam›n› klavyede yazman›z gerekmez.

Örne¤in, OpenOffice paketindeki kelime ifllemci olan “oowriter” program›-

n› komut sat›r›ndan bafllatmak istedi¤inizde klavyeden “oowriter” sözcü-

¤ünün tamam›n› yazman›za gerek yoktur.

“oo” yaz›p <tab> tufluna bast›¤›n›zda PATH ortam de¤iflkeninizde belirtilmifl

dizinlerde ad› “oo” ile bafllayan çal›flt›r›labilir program dosyalar› aran›r. Bu

flart› sa¤layan tek bir dosya bulunursa sanki siz klavyeden “oowriter”

yazm›fls›n›z gibi komut otomatik tamamlan›r. Yok e¤er ad› “oo” ile bafllayan

birden fazla çal›flt›r›labilir program varsa, karfl›n›za bu kal›ba uyan dosya-

lar›n bir listesi ç›kar›l›r. Bir harf daha; örne¤in “w” ekleyip gene <tab> tuflu-

na bast›¤›n›zdaysa bu kez ad› “oow” ile bafllayan komutlar aran›r. “oow” ile

bafllayan tek komut büyük olas›l›kla “oowriter” olaca¤› için komutunuz

bash taraf›ndan tamamlanacakt›r.

Ayn› kolayl›¤› dosya isimlerinde de kullanabilirsiniz. Örne¤in:

cp  prozgui-3.04.source.tar.gz  sil.gz

<Tab>
yazman›z gerekti¤inde klavyeden “cp pr” yazd›ktan sonra <tab> tufluna

bast›¤›n›zda çal›flma dizininizde ad› “pr” ile bafllayan dosyalar taranacak

ve ad› bu kal›ba uyan dosyan›n ad› otomatik olarak tamamlanacakt›r. 



almak için isterseniz dir isterseniz ls komutunu kullanabilirsiniz. “dir” ve
“ls” komutlar› art›k eflanlaml› olur.

Ayn› mant›kla cp komutunun -i parametresiyle kullan›lan fleklini “copy”
diye yeni bir komut olarak tan›mlayabilirsiniz.

Çok ilginç bir flekilde klavyesi h›zl› olan kullan›c›lar s›kça “more” yerine
“mroe” yazarlar. Tufllar›n yerlefliminden olsa gerek... Siz de bu hatay› çok ya-
panlardansan›z oldukça s›k kullan›lan “more” komutunu yanl›fl yazma olas›-
l›¤›na karfl› önceden önlem al›p, eflanlam› “more” olan bir “mroe” komutu
tan›mlayabilirsiniz. Art›k klavyeden “more” da yazsan›z, “mroe” da yazsan›z
ayn› komut çal›flacakt›r.

alias komutunu kullanarak kendi komutlar›n›z› yaratmak ya da mevcut
komutlar›n sizin istedi¤iniz parametrelerle çal›flmas›n› istedi¤inizde gerekli
alias komutlar›n› kiflisel dizininizdeki .bashrc dosyas›n›n sonuna ekleyebi-
lirsiniz. E¤er bu alias tan›mlar›n›n tüm kullan›c›lar için geçerli olmas›n› is-
tiyorsan›z bu eklemeleri /etc/bashrc dosyas›na yapmal›s›n›z.

fiimdi sordu¤unuzu duyar gibiyiz: “Peki! Bir dosyada nas›l de¤ifliklik yapaca-
¤›m?”

Bunun yan›t› da bir sonraki bölümde...
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Bir bilgisayarda LINUX kullanabilmek için o bilgisayar›n diskine LINUX
kurmak zorunda olmad›¤›n›z› biliyor muydunuz? 

CD tabanl› LINUX da¤›t›mlar›ndan birini kullan›rsan›z, diskinizi hiç boz-
madan bilgisayar›n›z› LINUX iflletim sistemiyle aç›p kullanabilirsiniz. El-
bette ki bu flekilde kullan›lan bir iflletim sisteminden çok fazla ifl bekle-
mek do¤ru de¤ildir ama denemek ve ö¤renmek için pek fena da say›l-
maz.

fiu s›ralar oldukça popüler olan, CD tabanl› LINUX da¤›t›m› Knoppix’i
deneyebilirsiniz. E¤er ‹nternet ba¤lant› h›z›n›z bir CD dolusu dosyay› in-
dirmeye uygunsa www.knoppix.org adresini bir ziyaret etmenizi öneri-
riz. E¤er ba¤lant› h›z›n›z CD indirmeye uygun de¤ilse, Knoppix CD’leri-
ni www.linux34.com adresinden son derece makul bir fiyata ›smarlaya-
bilirsiniz.

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

CD Tabanl› Linux Da¤›t›mlar›


