
Önemli LINUX Kavramlar›

Standart Girifl ve Standart Ç›k›fl

“Standart Girifl” ve “Standart Ç›k›fl”, LINUX iflletim sisteminin çok önem-
li iki kavram›d›r. 

LINUX konsol komutlar›n›n yüzde doksan›, ifllevlerini standart girifl biri-
minden okuyacaklar› veriler üzerinde yerine getirip, varsa sonuçlar›n› stan-
dart ç›k›fl birimine gönderir. Bir baflka deyiflle, LINUX komutlar›n›n yüzde
doksan›, görevlerini klavyeden okuyacaklar› veriler üzerinde yerine getirip,
varsa sonuçlar›n› ekrana gönderir. 

Standart girifl birimine LINUX terminolojisinde “STDIN”, standart ç›k›fl bi-
rimine de “STDOUT” denir.

Örne¤in wc komutu (word count) standart giriflten okuyaca¤› verilerdeki ka-
rakter, sözcük ve sat›rlar› sayar; bu sonuçlar› da standart ç›k›fl birimine gö-
rüntüler.
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wc komutunun ç›kt›s› olan sat›rda 3 say› göreceksiniz. Birincisi, programa
girdi olarak verilen dosyadaki sat›rlar›n say›s›; ikincisi sözcüklerin say›s›; so-
nuncusu da karakterlerin say›s›d›r. wc komutunun biraz daha ayr›nt›l› ola-
rak anlat›m›n› birkaç sayfa ileride bulacaks›n›z. 
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Bir programa standart giriflten girilen verilerin sonunu belirtmek için Ctrl-D
tufluna bas›l›r. Bir baflka deyiflle klavyenin “dosya sonu” Ctrl-D ile belirtilir.
Bu nedenle yukardaki örne¤i denerken wc program›na karakterlerini, söz-
cüklerini ve sat›rlar›n› saymas› için girdi¤iniz sat›rlar bitince imleç sat›r ba-
fl›ndayken Ctrl-D tufluna bir kez basmal›s›n›z. Sadece bir kez basman›z
önemlidir. ‹ki kez basarsan›z kabuk program›n›za da standart giriflin sonuna
geldi¤inizi belirtmifl olursunuz ki bu kabuk program›n›z›n iflini bitirdi¤ini zan-
nedip sona ermesine ve telnet penceresinin kapanmas›na yol açar. E¤er
yanl›fll›kla bas›lan Ctrl-D tuflunun bash kabu¤unu sonland›rmamas›n›; onun
yerine aç›kca exit komutunun kullan›lmas› gerekmesini istiyorsan›z örne¤in

export IGNOREEOF=8

gibi bir komutla bash kabu¤unun ancak peflpefle sekiz tane Ctrl-D bas›lma-
s› durumunda kendini öldürmesini belirtebilirsiniz. 

Elbette bu komutu kiflisel dizininizdeki .bashrc dosyas›na yerlefltirerek sis-
teme her ba¤lan›fl›n›zda, bir baflka deyiflle sizin için bash kabu¤unun her
bafllat›l›fl›nda bu komutun otomatik olarak çal›flmas›n› sa¤layabilirsiniz.
E¤er IGNOREEOF ortam de¤iflkeninin tüm kullan›c›lar için “8” de¤erini alma-
s›n› istiyorsan›z “export IGNOREEOF=8” komutunu /etc/bashrc dosyas›na
yerlefltirebilirsiniz.



Girifl ve Ç›k›fl› Yönlendirmek

Çal›flt›r›ld›¤›nda üretti¤i ç›kt›lar› standart ç›kt›ya (ekrana) yazan bir komut
veya uygulama program›n›n ç›kt›lar›n› saklamak isterseniz standart ç›kt›y›
bir disk dosyas›na yönlendirebilirsiniz. Bunun için program› çal›flt›ran ko-
mut sat›r›n›n sonuna küçük bir ekleme yapman›z gerekecektir:

ls -al /tmp > dosya_adi 

Yukardaki komutta “ls -al /tmp” komutu çal›flt›r›lmadan önce standart
ç›kt›, diskteki çal›flma dizininde yer alacak dosya_adi isimli dosyaya yönlen-
dirilecektir. Bu durumda ls komutunun üretece¤i tüm ç›kt›lar dosya_adi
isimli dosyaya kaydedilecektir. Çal›flma dizininde dosya_adi isimli bir dosya
zaten varsa ve eriflim yetkileri uygunsa ls program›n›n ç›kt›s› bu dosyadaki
kay›tlar›n üzerine kaydedilecektir, yani dosyan›n eski içeri¤i kaybolacakt›r. 

Baz› durumlarda, standart ç›kt›n›n yönlendirilece¤i dosyada bulunan eski
kay›tlar› bozmadan yenilerini bunlar›n arkas›na eklemek isteyebilirsiniz. Bu
durumda yönlendirmeyi “>>” ile yapman›z yeterli olacakt›r.

ls -al  /tmp  >>  dosya_adi 

Çal›flmak için gereksinim duydu¤u verileri standart giriflten (klavyeden)
okumak üzere yaz›lm›fl bir program›n, söz konusu verileri diskteki bir dos-
yadan almas›n› sa¤lamak için standart girifl yönlendirmesi yapmal›s›n›z. Ör-
ne¤in,

sort < sirasiz_kayitlar 

komutu, s›ralanacak sat›rlar› diskteki “sirasiz_kayitlar” isimli dosyadan
alacakt›r. Verilerini standart giriflten okuyup, ç›kt›s›n› standart ç›k›fl birimi-
ne gönderen programlara filtre programlar denir. sort komutu bu filtre
programlara güzel bir örnek oluflturur çünkü program standart giriflten ge-
len kay›tlar› s›ralay›p standart ç›k›fla gönderir.
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Girifl yönlendirme ve ç›k›fl yönlendirmeyi birlikte kullanabilirsiniz. Örne¤in
sirasiz isimli dosyadaki sat›rlar› s›ralay›p, s›ralanm›fl sat›rlar› sirali isimli
bir dosyaya kaydetmek için afla¤›daki komutlardan birini kullanabilirsiniz:

sort < /tmp/sirasiz > /tmp/sirali  
sort > /tmp/sirali < /tmp/sirasiz

STDERR

UNIX programc›lar›n›n geleneksel yaklafl›mlar›ndan biri, yazd›klar› prog-
ramlar›n hata mesajlar›n›n standart ç›kt›da de¤il, “standart hata”da (yani
STDERR’de) belirecek flekilde kod gelifltirmeleridir. Aksi belirtilmedikçe
STDERR, “ekran” ortam›d›r; iflte bu yüzden hata mesajlar›n› da ekranda gö-
rürsünüz.

STDOUT ve STDERR ay›r›m›, gerekti¤inde hata mesajlar›n›n ayr› bir orta-
ma yönlendirilmesini sa¤lar. Örne¤in normal bir kullan›c› olarak (yani “ro-
ot” olmadan) 

du -s / 

komutunu verirseniz, ekranda 
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[cayfer@cayfer /]$ du -s /

du: cannot change to directory `/bcc/mail’: Permission denied

du: cannot change to directory `/bcc/bcc2’: Permission denied

du: cannot change to directory `/etc/cups/ssl’: Permission denied

du: `/etc/cups/certs’: Permission denied

du: cannot change to directory `/etc/skel/tmp’: Permission denied

du: cannot change to directory `/etc/uucp’: Permission denied

gibi hata mesajlar› al›rs›n›z. Bu mesajlar asl›nda STDOUT’a de¤il, STDERR’e
gönderilmektedir. Nitekim du komutunu, ç›kt›s›n› /tmp/du_raporu diye bir
dosyaya yönlendirmek üzere 

du -s / > /tmp/du_raporu

fleklinde verseniz bile bu hata mesajlar› du_raporu dosyas›na de¤il, gene ek-
rana görüntülenecektir. /tmp/du_raporu dosyas›na yaln›zca diskte kaplad›-
¤› alan baflar›yla hesaplanabilen dizinlere iliflkin sat›rlar yönlendirilecektir.

Böylece; özellikle geri planda çal›flan ifllerin hata mesajlar›yla terminal pen-
ceresini kirletmelerini önlemek ve kaybolmas›n diye hata mesajlar›n› ayr› bir
dosyada biriktirmek için STDERR’i bir dosyaya yönlendirmek mümkündür:

du -s / > /tmp/rapor 2> /tmp/hatalar &

Yukar›daki komuttaki “>” karakteri STDOUT’u yönlendirmek istedi¤inizi;
“2>” karakterleri ise STDERR’i yönlendirmek istedi¤inizi; en sondaki “&”
ise program› geri planda çal›flt›rmak istedi¤inizi belirtmektedir.

Standart Girifl ve Standart Ç›k›fl kavramlar›n›n yan› s›ra, LINUX iflletim sis-
teminde, iyi kavranmas› gereken birkaç önemli kavram daha var. Bu kav-
ramlar, ilk okudu¤unuzda çok kar›fl›k ya da anlafl›lmaz gelebilir; ama LI-
NUX sistem yöneticisi olma yolunda ilerlemeyi düflünüyorsan›z lütfen dik-
katlice okuyunuz, gerek duyarsan›z baflka kaynaklara baflvurunuz ama bu
kavramlar› anlamadan geçmeyiniz.

Bu kavramlar:

• Çekirdek... ‹ngilizce, daha do¤rusu UNIX’çesiyle “kernel”,
• Dosya Sistemleri; UNIX’çesiyle “file systems”,
• Süreçler; UNIX’çesiyle “process”, 
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• Ba¤lant›lar; UNIX’çesiyle “links”,
• “pipe” kavram›.

Çekirdek: Kernel

Modern iflletim sistemleri, tüm ifllevlerini yerine getirecek modülleriyle bir-
likte belle¤e yüklenmezler. Bunun en önemli nedeni bellekten tasarruf ede-
bilmektir. ‹flletim sistemi ne kadar az bellek kullan›rsa uygulama programla-
r›na o kadar fazla bofl bellek kalacakt›r. Bu nedenle modern iflletim sistem-
leri, bellekte kalmas› kaç›n›lmaz ve “kernel” ad› verilen “çekirdek” modül-
ler ve bunun etraf›nda gerektikçe belle¤e yüklenen yan modüller toplulu¤u
olarak gelifltirilir.

LINUX çekirde¤inin temel görevleri bellek ve süreçleri denetlemek ve do-
nan›m birimlerini yönetmektir. Örne¤in, çekirdek, bilgisayara tak›l› olan
IDE disk sürücülerin tüm teknik ayr›nt›lar›n›n fark›ndad›r. Dönme h›z›ndan
yaz›c› kafan›n nas›l hareket ettirilece¤ine kadar ince ayr›nt›lar› bilir. Benzeri
flekilde ses arabirimlerini, Ethernet arabirimlerini tan›y›p bunlar› denetleye-
bilen yaz›l›mlar birer çekirdek modülüdür. UNIX ve dolay›s›yla LINUX çe-
kirdeklerinin en önemli özelli¤i, tan›d›klar› bu çevre birimlerini di¤er iflletim
sistemi modüllerine ve uygulama programlar›na birer “özel dosyaym›fl” gibi
göstermeleridir. UNIX’in 30 y›l› aflk›n bir süredir bilgisayar dünyas›nda ba-
flar›yla yer alabilmesinin en önemli nedeni çekirde¤in bu özelli¤idir. 

Çekirdek için IDE elektronik arabirim standard›nda üretilmifl, 7200 rpm h›-
z›nda dönen, 6 plakas› ve 12 okuma-yazma kafas› olan bir disk, çekirdek d›-
fl›nda kalan modüller için /dev dizini alt›nda yer alan hda isimli bir özel dos-
yad›r (node). Benzer flekilde bilgisayar›n birinci disket sürücüsü /dev/fd0,
birinci Ethernet kart› /dev/eth0’d›r.

Sistemin aç›l›fl› s›ras›nda ilk yap›lan ifllerden biri çekirde¤in belle¤e yüklen-
mesidir. Çekirdek belle¤e yüklenince sistemin denetimini üzerine alacak,
aç›l›fl› tamamlamak üzere gereken modülleri kendisi yükleyecek; ifli biten ya
da bekleyebilecek modülleri bellekten atacakt›r.

Baz› iflletim sistemi ifllevlerini yerine getiren yaz›l›m modülleri çekirdekte yer
almal›d›r. Örne¤in, belle¤in yetmemesi durumunda disk takas alanlar›n›n
bellek gibi kullan›lmas›n› sa¤layan modüller her zaman gerçek bellekte
(RAM) bulunmal›d›r. E¤er bu modüller bellek yetmiyor diye diske at›l›rsa
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bir daha onlar› gerçek belle¤e geri almak mümkün olmaz. Benzeri flekilde
diskin nas›l kullan›ld›¤›n› bilen modül, bellekte yer açmak için diske at›l›rsa,
geri yüklenmesi olanaks›z olacakt›r.

‹flletim sisteminin baz› modülleri de performans aç›s›ndan her zaman bel-
lekte yer almal›d›r. Sistemde yüksek öncelikle çal›flan ve hiçbir zaman sanal
bellek ifllemlerine tabi tutulmayan süreçler genellikle çekirde¤in bir parças›
olacak flekilde gelifltirilmifltir. Örne¤in disk kotas› denetimleri, IP paket filt-
releme iflleri, IP paket yönlendirme iflleri olabildi¤ince yüksek performans
gerektiren ifller olduklar› için çekirdekte yer alan programlarla yap›l›rlar.

Ancak, her ifli çekirdekte halletmek de olas› de¤ildir. Baflta LINUX olmak
üzere, moderm iflletim sistemleri, tüm modülleriyle birlikte belle¤e yerleflti-
rilemeyecek kadar büyüktür. Modern LINUX sürümleri bu sorunu “Lo-
adable Kernel Modules”; yani “yüklenebilir çekirdek modülleri” kavram›y-
la çözmüfltür. 

Kendi çekirde¤inizi oluflturman›z için flimdilik bir neden görememekle bir-
likte LINUX’un kaynak kodlar›n› yeniden derleyerek kendinize özel bir çe-
kirdek oluflturman›z›n mümkün oldu¤unu belirtmeden geçemeyece¤iz. 

Dosya Sistemleri

Microsoft’un MS-DOS/Windows iflletim sistemlerinde dosya ve dizinlerin
yerini belirtirken A:, C: gibi sürücü isimleri kullan›lmas› tercih edilmifltir.
Bir baflka deyiflle, kullan›c›lar kulland›klar› bilgisayara ba¤l› disklerin say›s›-
n› ve isimlerini bilmek ve ilgilendikleri dizin ya da dosyalar›n bu fiziksel or-
tamlardan hangisinde bulundu¤unu bilmek ve gerekti¤inde belirtmek zo-
rundad›r. LINUX’ta durum biraz, hatta oldukça farkl›d›r.

fiimdilik, LINUX bilgisayar›n›z›n tek bafl›na (bir bilgisayar a¤›na ba¤l› ol-
maks›z›n) çal›flan bir bilgisayar oldu¤unu varsayal›m. Bilgisayar›n›z›n iki
disk, bir disket, bir de CD-ROM sürücüsü olsun.

Disklerinizden ilki en az 2 parçaya (partition) bölünmüfltür. (Bir bölüm LI-
NUX iflletim sistemi için, ikincisi de takas alan› için; hat›rlad›n›z m›?) ‹kin-
ci diskiniz ise büyük olas›l›kla tek parçad›r. 
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Yukar›daki varsay›mlar›m›za göre bilgisayar›n›z›n befl diski varm›fl gibi dü-
flünebilirsiniz. (‹ki parçaya ayr›lm›fl birinci disk ve tek parça olan ikinci disk,
disket sürücü ve CD-ROM sürücü.) MS-DOS ya da Windows kullan›yor ol-
sayd›n›z, bu disklere A:, C:, D:, E: ve F: isimleriyle eriflirdiniz. 

fiimdi s›k› durun: LINUX kullan›c›lar›n›n, disklerin ne flekilde ayr›lm›fl ol-
du¤undan, hatta bilgisayarda kaç disk sürücüsü bulundu¤undan haberi ol-
mas› bile gerekmemektedir. LINUX’ta tüm diskler ve disk bölümleri (parti-
tion), disket sürücüler ve CD-ROM sürücüler, /dev dizinin alt›nda birer alt
dizin olarak yer al›r.

fiematik olarak göstermek gerekirse:

Her disk ve disk parças› üzerinde di¤erlerinden ba¤›ms›z bir dosya sistemi
(file system) bulunmal›d›r. Dosya sistemi, do¤rudan eriflimli bir veri saklama
biriminde (disk, disket, CD-ROM gibi) dolu ve bofl alanlar›n yönetimini, di-
zin ve dosyalar›n yarat›lmas›n›, silinmesini ve en önemlisi bunlara h›zl› erifli-
mi sa¤layan bir veri yap›s› bulundurur. Bu veri yap›lar› disklere formatlama
(bir türlü “biçemleme” demeye al›flamad›k; zorla de¤il ya...) s›ras›nda kay-
dedilir. Özet olarak, dosyalar› oluflturan disk alan› bloklar›n›n diskin fiziksel
olarak nerelerinde yer ald›¤›n›n, bu bloklar›n kime ait olduklar›n›n ve eriflim
haklar›n›n sakland›¤› veri yap›lar›na “dosya sistemi” (file system) denir. 

LINUX’ta disklerinizde kullanabilece¤iniz birden fazla dosya sistemi seçe-
ne¤i vard›r. Biz, ext3 ad› verilen sistemi kullanman›z› öneririz. 
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/dev/hda
/usr

/dev/hdb
/home

/dev/fd0
/mnt/floppy

/dev/cdrom
/mnt/cdrom



LINUX’ta dosya sistemleri, diskler (daha do¤rusu disk bölümleri) üzerinde,
formatlama iflleminden sonra mke2fs, mkreiserfs gibi komutlarla yarat›l›r.
(Merak etmeyin; bu ifli sistem kurulumu s›ras›nda farketmeden yapt›n›z bile.)
Hat›rlarsan›z LINUX’unuzu kurarken “root” (/) dizininin hangi disk bölü-
müne ba¤lanaca¤›n› belirtmifltiniz. (/dev/hda6 gibi) ‹flte hiyerarflik LINUX
dosya yap›s›n›n en tepe noktas› bu “root” dizinidir. Sisteminizdeki tüm disk
bölümleri, diskler, disket sürücüleri, CD-ROM sürücüleri, hatta baflka bil-
gisayarlar üzerinde eriflebilece¤iniz disk/dizinler hep bu “root” dizinin alt›n-
da “alt dizinler” olarak görünür.

Örne¤in, /home dizini (kullan›c›lar›n kiflisel dizinlerinin yer ald›¤› dizin) bil-
gisayar›n›z›n ikinci diski üzerinde olabilece¤i gibi / disk bölümünde yer alan
gerçek bir alt dizin de olabilir. Özellikle merak edip bakmad›kça bir dizinin
hangi diskte yer ald›¤›n› göremezsiniz. Yani ls komutu size bir dizinin han-
gi disk bölümünde ya da sürücüde yer ald›¤›n› söylemez.

Bilgisayar›n›zda disk bölümlerinin ve disket sürücü gibi çevre birimlerinin
hangi dizinler alt›nda eriflilebilir oldu¤unu görmek için mount komutunu
kullanabilirsiniz.

Örne¤in, tek diskli ve bu diskte hem LINUX hem Windows bar›nd›ran bil-
gisayarda verilen mount komutu afla¤›daki gibi bir rapor üretir:
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Ayn› komutu daha karmafl›k disk yap›s› olan, örne¤in birden fazla diski olan
ve bu diskleri de ayr›ca bölümlendirilmifl olan bir bilgisayarda verirseniz ala-
ca¤›n›z rapor afla¤›dakine benzer flekilde olacakt›r:

Evet, biliyoruz! Feci bir görüntü ama zamanla al›fl›l›yor. LINUX sistem yö-
neticisi olmak kolay de¤il. fiaka bir tarafa; bu ifllerin ço¤unu KDE veya
GNOME alt›nda çal›flt›rabilece¤iniz yönetim araçlar›yla da yapabilirsiniz.
Ancak LINUX’u konsol komutlar›yla kullanabilecek flekilde ö¤renmek sizin
için çok daha yararl› olacakt›r. LINUX d›fl›nda UNIX makinelerin bafl›na
geçti¤inizde de ifl yapabilmeniz için KDE’siz, GNOME’suz yaflamay› ö¤ren-
melisiniz.

Yararl› bilgiler içeren sat›rlar› griye boyad›k. Di¤er sat›rlar yarars›z de¤il el-
bette ama flimdilik o sat›rlar› anlamaya çal›flmak için erken.

Bu listeyi dikkatlice inceledi¤inizde, bilgisayarda sadece iki fiziksel disk bu-
lundu¤unu (sadece /dev/hda ve /dev/hdc serisi disklerin ad› geçiyor) ve bu
disklerin birinci IDE kanal›n›n ilk diski (Primary master, hda) ve ikinci IDE
kanal›n›n da gene ilk diski (Seconday Master, hdc) oldu¤unu göreceksiniz.
Bu arada flunu da belirtmek gerekir: Bu bilgisayarda baflka diskler de tak›l›
olabilirdi; örne¤in /dev/hdd diye bir disk de olabilirdi.  
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sat›r›, bilgisayar›n birinci IDE kanal›n›n ilk diskinin (hda) bir numaral› bö-
lümünün (hda1) bu sistemin root dizini olarak kullan›ld›¤›n› gösteriyor.
Ayr›ca bu disk bölümünün okunabilir ve yaz›labilir (rw) durumda oldu-
¤unu ve ext3 dosya sistemi format›nda yarat›ld›¤›n› gösteriyor. 

sat›r›, bilgisayar›n ikinci IDE kanal›n›n ilk diskinin (hdc) iki numaral› bö-
lümünün (hdc2) bu sistemin “/” dizini alt›ndaki depo isimli bir dizine
ba¤land›¤›n› gösteriyor. Yani bu diske bakmak isteyenler /depo dizinine
bakmal›lar. Ayr›ca bu disk bölümü üzerindeki dosya sisteminin ext3 oldu-
¤u ve flu anda okunabilir/yaz›labilir durumda oldu¤unu gösteriyor. Tabii
yetkisi olanlar için...

sat›r›, bilgisayar›n CD sürücüsünün (/dev/cdrom) sistemin /mnt dizinin
alt›nda cdrom isimli bir dizine (/mnt/cdrom) ba¤land›¤›n› gösteriyor. 

En bafltaki “none”, CD sürücüde flu anda bir CD bulunmad›¤›n› belli
ediyor. Ayr›ca bu dizine iso9660 dosya sistemine (standart CD dosya sis-
temidir) sahip CD’lerin tak›labilece¤i ve bu CD’lerin oku/yaz kullan›la-
bilece¤ini gösteriyor; yani /mnt/cdrom, yaz›labilir CD’leri de destekliyor.
“supermount” sözcü¤ü bu sürücüye bir CD tak›ld›¤›nda LINUX çekir-
de¤inin bu CD’yi belirtilen dizine otomatik olarak ba¤layaca¤›n› gösteri-
yor. Sürücüye bir CD tak›p içine bakmak isteyen birisi /mnt/cdrom dizi-
nine bakmal›d›r.

Benzer bir mant›k disket sürücüler için de kullan›l›r. 

sat›r›, bilgisayar›n disket sürücüsünün (/dev/floppy) sistemin /mnt dizi-
ni alt›ndaki floppy isimli bir dizine (/mnt/floppy) ba¤land›¤›n› gösteri-
yor. Yani disket tak›p içine bakmak isteyen birisi /mnt/floppy dizinine
bakmal›d›r. Ayr›ca bu dizine vfat dosya sistemine (standart MS-DOS
disket dosya sistemidir) sahip disketlerin de tak›labilece¤ini gösteriyor.
“supermount” sözcü¤ü bu sürücüye bir disket tak›ld›¤›nda LINUX çe-
kirde¤inin bu disketi belirtilen dizine otomatik olarak ba¤lamaya çal›fla-
ca¤›n› gösteriyor. 
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/dev/hda1 on / type ext3 (rw) 

/dev/hdc2 on /depo type ext3 (rw) 

none on /mnt/cdrom type supermount (rw,dev=/dev/cdrom,fs=iso9660) 

none on /mnt/floppy type supermount (rw,dev=/dev/floppy,fs=vfat)



Gene yukardaki rapora göre hda diskinin sekiz numaral› bölümü (hda8)
/home dizinine, befl numaral› bölümü /var dizinine; yedi numaral› bölümü
de /var/spool/mail dizinine ba¤lanm›flt›r.

Üzerinde bir dosya sistemi olan bir disk birimine veya bölümüne okuma ve-
ya yazma amac›yla ulaflabilmeniz için, o dosya yap›s›n›n, “/” dosya yap›n›z-
da bir yerlerdeki bir alt dizine “mount edilmifl” (ilifltirilmifl) olmas› gerek-
mektedir. (“/” dizini, bilgisayar›n aç›lmas› s›ras›nda otomatik olarak ilifltiril-
mektedir. E¤er bu / dizini, bilgisayar›n aç›lmas› aflamas›nda ba¤lanamazsa,
o bilgisayar zaten aç›lamaz.) 

Bir bilgisayarda  “mount edilmifl” disk ve disk bölümlerini daha k›sa ve
anlafl›l›r flekilde görebilmek için “df” komutunu da kullanabilirsiniz.

Sistemin aç›l›fl› s›ras›nda çeflitli dizinlere otomatik olarak ilifltirilmesi istenen
disk bölümleri /etc/fstab dosyas›nda belirtilir. fiimdilik bu dosyayla ilgili
bir fley söylemek istemiyoruz; biraz erken. Sisteminize kurulum s›ras›nda yer-
lefltirilen /etc/fstab dosyas› daha uzun süre iflinizi görecektir. Bu dosyan›n
içeri¤ini merak ediyorsan›z “more /etc/fstab” komutuyla görebilirsiniz.

LINUX’taki dosya yap›lar›n› ters duran bir a¤aca benzetirsek, dosya sistem-
lerini ilifltirme ifllemini, bir a¤ac›, bir baflka a¤ac›n dallar›ndan birine ilifltir-
mek (monte etmek) gibi düflünebilirsiniz.
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LINUX iflletim sisteminde mount komutu yaln›zca ba¤lanm›fl diskleri liste-
lemek için kullan›lmaz. Sistem çal›fl›rken disklerin ba¤lant›s›n› çözmek, yeni
disk ya da disk bölümlerini ba¤lamak için de kullan›l›r. 

mount komutunu bu flekilde kullanabilmek için root kullan›c› yetkilerine sa-
hip olman›z gerekecektir; yani e¤er root kullan›c› de¤ilseniz, mount komu-
tunu yaln›zca parametresiz olarak kullanman›za izin verilecektir. mount ko-
mutu hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgiyi sistem yönetimi ile ilgili bölümlerde bu-
labilirsiniz.
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/

home bin disk2 /mnt/cdrom /mnt/floppy

proje

yedek

...

mp3

docs

data

mp3

foto

‹kinci disk 
üzerindeki

dosya sistemi

CD üzerindeki
dosya sistemi

Disket üzerindeki
dosya sistemi

“mount” etmek derken disklerin bilgisayara fiziksel olarak tak›l›p ç›kar›l-

mas›ndan söz etmiyoruz! O ifli bilgisayar› kapatmadan yaparsan›z bafl›n›z

derde girer.



‹fli biten disket ve CD’ler (bazen de diskler) unmount edilmelidir; yani, bu
birimlere tak›l› medyalar üzerindeki dosya sistemlerinin, “/” dosya sistemiy-
le ba¤lant›s› kesilmelidir. Bir dosya yap›s›n›n›n ba¤l› bulundu¤u dizinle ilifl-
kisini kesmek için:

umount /cdrom
umount /dev/hdc1
umount /var/spool/mail

gibi komutlar kullan›l›r. 

Dikkat ederseniz hangi dosya sisteminin “umount” edilece¤ini, isterseniz
sürücü ad›yla (/dev/hdc1 gibi), isterseniz de ba¤l› bulundu¤u dizin ad›yla
belirtebiliyorsunuz.

umount komutunu kullanabilmeniz için root kullan›c› olman›z gerekir. Nor-
mal kullan›c›lar›n CD-ROM sürücü ve disket sürücüleri çözebilmeleri için
eject komutunu kullanmalar› gerekir.

eject cdrom
eject floppy
eject
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Disket sürücüleri ve CD-ROM sürücülerini de küçük birer disk sürücü ola-

rak düflünmelisiniz; bu nedenle, bu sürücüleri kullan›labilmeniz için önce

“/” dizini alt›nda bir yerlere ilifltirilmeniz gerekir. Disketler ve CD’ler, tak›-

l›p ç›kar›labilir birimler olduklar›ndan, bilgisayar aç›l›rken otomatik olarak

ilifltirilmezler (mount edilmezler). Ancak LINUX çekirde¤i bu sürücülere bir

disket ya da CD tak›ld›¤›nda ve yeni tak›lan birimi kullanan bir komut ver-

di¤inizde bu birimi otomatik olarak ilifltirir (supermount). Bu otomatik ilifl-

tirme iflleminin baflar›l› olabilmesi için üzerinde anlaml› bir dosya yap›s›

olan disket ya da CD takmal›s›n›z. Yani formats›z bir disket ya da bofl bir CD

takarsan›z do¤al olarak otomatik ilifltirme ifllemi baflar›l› olamayacakt›r.

Supermount kavram›n›n bir önemi de root yetkileri olmayan kullan›c›lar›n›n

da sisteme disket ve CD tak›p ç›karabilmelerini sa¤lamakt›r. Biliyorsunuz,

ilifltirme amac›yla mount komutunu yaln›zca root kullanabilir.



Parametresiz kullan›ld›¤›nda, varsa CDROM sürücüdeki CD unmount edi-
lir ve kapa¤› aç›l›r. 

fsck

LINUX dosya sistemleri (ister ext2, ister reiserfs olsun) oldukça karmafl›k ve-
ri yap›lar›d›r. Özellikle güç kayb› ya da reset dü¤mesine bas›lmas› nedeniyle
kapanan sistemlerde bu dosya yap›s›n›n bozulma, daha do¤rusu tutarl›l›¤›n›n
kaybolmas› olas›l›¤› vard›r. Bir dosya sistemi içindeki tutarl›l›k bozuldu¤un-
da, sistem kullan›lmaya devam edilirse sorun gittikçe büyür. Bu nedenle LI-
NUX, sistemin düzgün kapat›l›p kapat›lmad›¤›n› izlemek için birtak›m me-
kanizmalar kullan›r. Düzgün olmayan bir kapatmadan sonraki ilk aç›l›fl›n he-
men bafl›nda dosya sistemleri üzerinde otomatik olarak tutarl›l›k testi baflla-
t›l›r ve bu test bir flekilde baflar›yla geçilmeden sistem tam olarak aç›lmaz.

Sorun ç›karma potansiyeli olan dosya sistemleri fsck program›yla test edi-
lir. Test s›ras›nda rastlanan sorunlar›n ço¤u fsck taraf›ndan otomatik olarak
düzeltilir. fsck yapaca¤› bir düzeltmenin tehlikeli olabilece¤ini, yani düzelt-
menin baflar›l› olmama olas›l›¤›n› hissederse yapaca¤› de¤ifliklik için izin is-
ter. Genelikle bu izinleri vermek zorundas›n›zd›r.

Dosya sistemlerinin tutarl› olmas› çok önemli oldu¤u için LINUX her dosya
sistemini belli bir say›da; örne¤in 20 mount ediflte bir fsck ile kontrol eder.
Bu nedenle sisteminizin baz› aç›l›fllar› al›flt›¤›n›z süreden uzun sürer. Bir dos-
ya sisteminin fsck ile kontrol edilme süresi o diskin büyüklü¤üne ba¤l›d›r.
20 GByte ve oldukça dolu bir disk için bu süre 5 dakika kadar sürebilir. Sü-
renin uzun olmas› nedeniyle, birden fazla dosya sistemi kontrol edilecekse
fsck kendi kendinin gere¤i kadar kopyas›n› paralel olarak bafllat›r. 

225

Önemli LINUX Kavram ve Komutlar›

Siz hala sormad›n›z; bari konuyu biz açal›m: mount komutunun verdi¤i lis-

tede sistemin kurulmas› s›ras›nda ay›rd›¤›n›z takas alan›n›n (örne¤in

/dev/hda5) nereye ilifltirildi¤ini göremiyorsunuz. Bu son derece normal

çünkü takas alan› root dahil hiç kimsenin eriflemeyece¤i bir aland›r. Takas

alan›n›n yönetimi tamamen LINUX çekirde¤ine aittir. Sistem yöneticisinin

takas alan›yla ilgili tek denetim flans› takas ifllemlerini durdurmak ve bafl-

latmakt›r. (swapon ve swapoff komutlar›). Ancak bu ifli yapmaya da pek ge-

rek olmaz.



Tipik LINUX bilgisayarlar›n y›lda, bilemediniz 3-5 kez kapat›lmas› gereke-
bilece¤ini düflünürseniz, bu 20 seferde bir otomatik fsck bafllat›lmas›n›n
kullan›c›lar› ve sistem yöneticisini pek de rahats›z etmeyece¤ini belirtmeliyiz.

Süreçler

LINUX iflletim sisteminin çok kullan›c›l› ve çok iflli bir iflletim sistemi oldu-
¤unu flimdiye kadar birkaç kez vurgulam›flt›k. Burada bir daha aç›klamak
gerekirse; LINUX iflletim sisteminin denetimindeki bir bilgisayar ayn› anda
birden fazla kullan›c›ya hizmet edebilir. Her kullan›c› için birden fazla prog-
ram çal›flt›rabilir; ve bu arada geri planda çeflitli servisler çal›flt›r›larak a¤
üzerinden gelen isteklere de yan›t verilebilir. (Veritaban› sunucusu, web su-
nucusu gibi)

Bir LINUX bilgisayar› üzerinde çal›flan ifller:

• Kullan›c› programlar›,
• Servis (sunucu) programlar› ve
• Sistemin kendi gereksinimi için çal›flt›r›lan programlardan oluflur.

‹flletim sistemi, yöneticisinin ve kullan›c›lar›n›n belirtti¤i ifller d›fl›nda kendi
ifllerini de bir sürü program› ayn› anda çal›flt›rarak yürütür. Örne¤in, at ko-
mutuyla belli bir tarih ve saatte bafllat›lmas› gereken iflleri izleyen atd prog-
ram› gibi; bilgisayar a¤› üzerinden gelebilecek TCP/IP isteklerini de¤erlen-
diren inetd program› gibi, belirli aral›klarla disklere yap›lan kay›t ifllemleri-
nin fiziksel olarak disklere kaydedilmesi iflini düzenleyen (flushing disk buf-
fers) update program› gibi sistem yaz›l›mlar› geri planda çal›fl›r. Kimi sürek-
li çal›fl›r, kimi de gerekti¤i zaman çal›fl›r, ifli bitince durur. Tipik bir LINUX
bilgisayar›nda, kullan›c› programlar› d›fl›nda çok say›da sistem program› sü-
rekli çal›fl›yor durumdad›r.

Bir LINUX bilgisayar›nda, belirli bir anda, merkezi ifllem birimini (ya da bi-
rimlerini) ve belle¤i paylaflarak birlikte çal›flan programlara genel anlamda
süreç (process) ad› verilir. Süreç kavram› program kavram›ndan biraz daha
de¤ifliktir. Bir program birden fazla süreçten meydana gelebilir; hatta tek bir
süreç olarak çal›flmakta olan bir program gerek gördü¤ünde kendisinin bir
kopyas›n› ç›kar›p onu da yeni bir süreç olarak çal›flt›rmaya bafllayabilir. Bu-
nun en yayg›n örne¤i web sunumu iflini yapan httpd (apache) ve veritaban›
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yönetim/sunum iflini yapan mysqld yaz›l›mlar›d›r. Sistem yöneticisi, siste-
min aç›l›fl› s›ras›nda bu programlardan birer tane bafllat›r. Bu programlar, a¤
üzerinden istek geldikçe kendi kendilerinin kopyalar›n› ç›kar›p onlar› da ça-
l›flt›rmaya bafllarlar. (LINUX dilinde “spawn ve fork”)

Süreçlerin Merkezi ‹fllem Birimi (M‹B) zaman›n› paylaflmalar› iflletim siste-
minin çekirde¤i taraf›ndan koordine edilir. 

M‹B paylafl›m›na iliflkin önemli bir terim de “zaman dilimi” (time slice) kav-
ram›d›r. Her süreç, M‹B’ni belirli ve k›sa bir süre (tipik olarak 10-100 mili-
saniyelik zaman dilimleri) için kullanabilir. Zaman dilimini dolduran süreç-
ler beklemeye al›n›p, M‹B, s›rada bekleyen bir baflka sürece tahsis edilir. Bu
flekilde tüm süreçler ayn› anda çal›fl›yormufl gibi bir etki elde edilir. Bu sü-
reçlerin birden fazla kullan›c›ya ait olmalar› durumunda da, M‹B kullan›c›-
lar aras›nda paylaflt›r›lm›fl olur. E¤er bilgisayarda birden fazla M‹B varsa, LI-
NUX çekirde¤i iflleri bu M‹B’lerine otomatik olarak da¤›tabilir. LINUX’un
çok kullan›c›l› olma özelli¤inin alt›nda yatan temel mekanizma budur.

Herhangi bir anda, bilgisayarda çal›flan süreçlerin neler oldu¤unu görmek
isterseniz, 

ps ax

komutunu kullanabilirsiniz.
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ps ax komutuyla al›nan çal›flan süreçler listesi genellikle çok uzundur. (Ti-
pik olarak 300 sat›r kadar.) Yaln›zca içinde çal›flmakta oldu¤unuz kabukla
ilgili süreçleri görmek için ps komutunu parametresiz olarak kullanabilirsi-
niz. Kendinize ait süreçleri görmek isterseniz (farkl› kabuklar içinde çal›fl›-
yor olabilirler) kullanman›z gereken komut:

ps u cayfer

gibi olmal›d›r.

Her sürecin PID (Process ID) denilen kendine özgü bir numaras› vard›r. Bir
süreçle bilgi al›flveriflinde bulunmak ya da o sürece mesaj göndermek isteyen
di¤er süreçler, bu numaralar› kullan›rlar. Örne¤in 4261 numaral› süreci kes-
mek (LINUX terminolojisinde “öldürmek”) için bu sürece “kendini öldür”
anlam›nda bir mesaj göndermek gerekir. LINUX’ta temel baz› haberleflme
iflleri için numarayla ve harf dizileriyle kodlanm›fl mesajlar vard›r. Örne¤in
bir süreci öldürmek istiyorsan›z o sürece “kendini öldür” anlam›nda “9”
mesaj›n› göndermeniz yeterli olacakt›r. Tabii ki, bu sürecin sizin sözünüzü
dinleyip intihar etmesi için sizin ya root olman›z ya da süreci bafllatan kulla-
n›c›, yani sürecin sahibi olman›z gerekir. 

Çal›flan süreçlerin listesini daha ayr›nt›l› bir flekilde görmek isterseniz

ps alx 

komutunu kullanabilirsiniz.
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Bu listedeki önemli bilgiler flunlard›r:
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ps Komutu Rapor Ayr›nt›lar›

Sürecin sahibinin say›sal kullan›c› kodu.

(Process ID) Süreç tan›t›m numaras›.

Süreci bir baflka süreç bafllatt›ysa o sürecin numaras›. 
(Parent Process ID)

(Teletype: Çok eskilerden kalan bir al›flkanl›k.) 
Sürecin hangi terminalden bafllat›ld›¤›n› belirtir. 

?: Herhangi bir teminalden de¤il, sistemin kendisinin
bafllatt›¤› süreçleri gösterir.

ptsN: (pts1, pts2 gibi) A¤ üzerinden ba¤lanm›fl 
kullan›c›lar taraf›ndan bafllat›lm›fl süreçleri gösterir.

ttyN: (tty1, tty2 gibi) Seri arabirim üzerinden 
(modemle ba¤lant› gibi) ba¤l› kullan›c›lar taraf›ndan
bafllat›lm›fl süreçleri gösterir.

(Status) Sürecin bulundu¤u duruma iliflkin bir kod.
R (Runnable): Çal›flabilir durumda, s›ras›n› bekliyor.
S (Sleeping): Uyuyor. Bir fleylerin olmas›n› bekliyor
Z (Zombie): Bu süreç ile ba¤lant›l› tüm di¤er süreçler
bitmifl veya ölmüfl; bunun da bitmifl olmas› gerekirdi
ama bir nedenle ölememifl. ps listesinde hâlâ görünüyor
olmas› zarars›zd›r.

Sürecin ne kadar zamand›r çal›flt›¤›n› gösterir.

Süreci bafllatan komut sat›r›d›r. (Varsa)

Bilgi Alan›     Aç›klama

UID

PID

PPID

TTY

STAT

TIME

COMMAND



fieytanlar (Daemons)

LINUX süreçleri aras›nda “daemon” (“deym›n” diye okunur) sözcü¤üyle
tan›mlanan bir özel süreç çeflidi vard›r. Bunlar›n normal süreçlerden tek far-
k› hiçbir flekilde konsola ya da ekrana mesaj göndermemeleridir. Daemon’lar
geri planda sessizce çal›fl›rlar. E¤er bafllar›na kayda de¤er bir ifl gelirse bunu
/var/log/syslog dosyas›na ya da kendi log dosyalar›na kaydederler. Ge-
nellikle sistemin aç›l›fl›yla birlikte bafllat›l›p sistem kapan›ncaya kadar sürek-
li çal›fl›rlar. Bir kural olmamakla birlikte daemon tipi süreçlere iliflkin prog-
ramlar›n isimleri genellikle “d” harfiyle biter. (httpd, ftpd, named gibi)

Daemon’lara klasik örnekler olarak httpd ve named gösterilebilir. httpd
web sunucu yaz›l›m›, named ise “www.pusula.com” gibi alfabetik internet
adreslerininin say›sal IP karfl›l›klar›n› bulan DNS yaz›l›m›d›r.

Bazen daemon tipi süreçler ölebilirler. Bunun nedeni genellikle program›n
bir hatas› ya da içinden ç›k›lamaz bir sorun yüzünden sistem yöneticisi tara-
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“Daemon”, ‹ngilizce’de “fleytan”, “zebani” anlam›nda kullan›lan bir söz-
cüktür. Geri planda sessizce ama sürekli çal›flan programlara daemon ad›
verilmesinin ilginç bir nedeni var: 

Büyük fizikçi Maxwell, gazlar›n dinami¤ini kolay anlatmak için iki bölümlü
hayali bir kutu tasarlam›fl. Kutunun iki bölümü aras›nda ancak bir gaz mo-
lekülü geçebilecek kadar bir delik oldu¤unu ve ancak yeteri kadar kinetik
enerjiye sahip moleküllerin bu delikten di¤er tarafa geçebilece¤ini söyler-
mifl. Moleküllerin kinetik enerjileri de s›cakl›klar›yla do¤ru orant›l› oldu¤u
için bir süre sonra kutunun iki bölümünün ›s›s›n›n eflitlenece¤ini böyle
aç›klarm›fl. Kavram› dramatize etmek için de deli¤in bafl›nda bir zebaninin
oturdu¤unu ve delikten geçmeye çal›flan tüm moleküllerin enerji düzeyle-
rini kontrol edip ancak yeteri kadar h›zl› olanlar›n geçmesine izin verdi¤ini
anlat›rm›fl. (Maxwell’in fleytan› hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgiyi Bilim ve
Teknik dergisinin Haziran 2003 say›s›nda bulabilirsiniz.

MULTICS iflletim sistemini gelifltiren ekipte yer alan ve as›l mesle¤i fizik

olan Fernande J. Corbato da arka planda sessizce çal›fl›p di¤er süreçleri

denetleyen programlara, Maxwell’in zebanisinden esinlenerek “daemon”

ad›n› vermifl.



f›ndan özellikle öldürülmeleridir. Böyle durumlarda daemon program›n ye-
niden bafllat›lmas› ço¤unlukla sorunu çözer. 

Süreç Öldürmek

Diyelim ki bafllatt›¤›n›z bir ifl kontrolden ç›kt› ve istedi¤iniz ya da bekledi¤i-
niz gibi davranm›yor ya da yanl›fl ifl bafllatt›¤›n›z› farkettiniz. Do¤al olarak bu
ifli hemen kesmek istiyorsunuz. ‹lk denemeniz gereken Ctrl-C tufludur. Ol-
mazsa Ctrl-D tuflu... (Fazladan basaca¤›n›z Ctrl-D kabuk program›n›z› sona
erdirip terminal ekran›n›z›n kapanmas›na neden olabilir.) Ctrl-C ve Ctrl-D
tufllar›yla bir süreci öldürebilmeniz için, o sürecin çal›flt›r›ld›¤› ekran›n aç›k
olmas› ve daha önemlisi o sürecin sahibi olman›z gerekir. 

Öldürmek istedi¤iniz bir program› Ctrl-C veya Ctrl-D tufllar›yla öldüremi-
yorsan›z o programa iliflkin sürecin numaras›n› ö¤renip, sürece “öl” mesaj›-
n› göndermeniz gerekir.

Bunun için: 

1. Süreç size ait de¤ilse root kullan›c› olun. Bunun için herhangi bir telnet
penceresinden,

su -

komutunu verip ard›ndan sorulan flifreyi girin.

2. Uygun bir ps komutuyla (“ps ax”) çal›flmakta olan süreçlerin bir listesi-
ni al›n. 

3. Bu listeye bakarak sorun ç›karan sürecin numaras›n› ö¤renin. (Diyelim ki
5443)

4. “kill 5443” komutuyla 5443 numaral› sürece “kendini öldür” mesaj›n›
gönderin.

5. Tekrar ayn› ps komutunu kullanarak sürecin listeden kaybolup kaybol-
mad›¤›n› kontrol edin.

6. E¤er sorun yaratan süreç hala direniyorsa,

kill -9 5443

komutuyla biraz daha sert bir emir olan “kendini koflulsuz öldür (geber)”
mesaj›n› gönderin. 
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Gene olmad› diyelim. 

Süreci hâlâ öldüremiyorsan›z, kabuk program›n›z› öldürmeyi deneyiniz. Hâ-
lâ direniyorsa, bafl› bozuk süreci öylece b›rakmay› da düflünebilirsiniz. Bu
sürecin sisteme ne kadar yük getirdi¤ini top komutuyla görebilirsiniz. E¤er
bu süreç performans aç›s›ndan ya da bir baflka flekilde sorun ç›karm›yorsa
b›rak›n ortal›kta zombi gibi sürünsün. Yok e¤er sorun ç›kar›yorsa sistemini-
zi düzgün olarak kapat›p tekrar aç›n.

Link Kavram› ve ln Komutu

fiimdi biraz mistik bir konudan söz edece¤iz. LINUX iflletim sistemi alt›nda
baz› dosyalar asl›nda bulunduklar› yerde olmayabilirler. Evet, yanl›fl okuma-
d›n›z! Diskin üzerinde yer alan baz› dosyalar asl›nda orada olmayabilir; hat-
ta bir dosyan›n sistemde tek bir kopyas› olmas›na ra¤men, bu dosya birden
fazla dizinde, üstelik farkl› isimlerle yer alabilir. Kavramas› ve kullanmas› zor
bir kavram fakat bir kez mecbur kal›p da kulland›n›z m› hoflunuza gidece¤i-
ne emin olabilirsiniz.
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Sisteminizde denetimden ç›km›fl, öldüremedi¤iniz süreçler varsa ve bun-

lar di¤er iflleri bozuyorsa sisteminizi kapat›p açmaktan baflka seçene¤iniz

kalmam›fl demektir. Ancak böyle bir durumda bile bilgisayar›n›z› elektrik

anahtar›ndan kapatmay› veya reset dü¤mesine basmay› akl›n›zdan dahi

geçirmemelisiniz! LINUX alt›nda çal›fl›rken böyle bir durumla karfl›laflma

olas›l›¤›n›z›n çok çok düflük oldu¤unu belirtmek isteriz.

Baz› programlar bellekte birden fazla kopya olarak yer al›r ve çal›fl›rlar.
Bunun en çok rastlanan örneklerinden biri çok say›da pencerede çal›flan
Mozilla ya da Netscape web taray›c›lar›d›r. Bu yaz›l›ma ait süreçlerin hep-
sini birden öldürmeniz gerekirse, teker teker süreç numaralar›n› bulup öl-
dürmektense

killall -9  mozilla-bin

komutunu kullanabilirsiniz. Dikkat ederseniz killall komutunda süreç
numaras› de¤il süreç ad› belirtiliyor. Web taray›c›n›z›n çal›fl›rken bafllat-
m›fl oldu¤u süreçlerin isimlerini bilmiyorsan›z ps ax komutu iflinize yara-
yacakt›r.



Galiba en iyisi bir örnekle anlatmak:

Farzedin ki, bilgisayar›n›za matlab isimli yeni bir uygulama program› yük-
lemeniz gerekiyor. Ancak, program›n bir gere¤i olarak, program paketine
iliflkin dosyalar›n /usr/local/matlab diye bir dizinin alt›na yer almas› ge-
rekiyor. Eh! Olabilir. Ancak bir sorun var! /usr diskinde, yeni programa
iliflkin dosyalar için yeterli bofl yer yok ve burada silebilece¤iniz gereksiz
dosyalar da yok!

‹flte mistik ln kavram›, bu problemi LINUX’un flan›na yarafl›r bir yöntemle
çözmenizi sa¤lar. 

Yeteri kadar bofl yeri olan disk bölümlerinden birinde, örne¤in /home dizi-
ninin bulundu¤u disk bölümünde, yeni yükleyece¤iniz program için bir di-
zin yarat›n›z: (/home dizini alt›nda yeni dizin yaratabilmek için root kullan›-
c› olman›z gerekecektir.)

mkdir /home/matlab 

Sonra, bu dizini, /usr/local alt›nda yer al›yormufl gibi gösterebilmek için,

ln -s /home/matlab /usr/local/matlab

komutunu veriniz.

Böylece, gerçekte /home alt›nda yer alan matlab dizini, ayn› zamanda
/usr/local alt›nda da varm›fl gibi olacakt›r. Bu dizini kullan›rken isterseniz
/home/matlab, isterseniz /usr/local/matlab dizin adreslerini kullanabi-
lirsiniz. Böylece matlab dizinini /usr/local alt›nda görmek isteyen matlab
yaz›l›m›n› kand›rm›fl oldunuz.

Link kavram›n›n çok ifle yarayabilece¤i, bir öncekine benzeyen bir senaryo
daha anlatabiliriz. 

Diyelim ki, elinizde mhsb2002 isimli bir dosya var ve muhasebe departma-
n›n›n kulland›¤› muhasebe program› bu dosyay› mutlaka bu isimde görmek
istiyor. Öte yandan yeni sat›n ald›¤›n›z bir mali analiz program›, ayn› muha-
sebe verilerini acct2002 ad›yla görmek istiyor.
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Söz konusu dosyan›n ad› mhsb2002 oldu¤u zaman muhasebe departman›n›n
sorunu yok ama siz mali analiz program›n› çal›flt›ram›yorsunuz. Analiz çal›fl-
malar› için dosyan›n ad›n› de¤ifltirseniz, siz çal›flabiliyorsunuz ama bu sefer
muhasebe departman›ndaki program kullan›lam›yor. Dosyan›n ad›n›
mhsb2002 olarak tutup, kendi analiz çal›flmalar›n›z için acct2002 adl› bir
kopyas›n› ç›karmak da düflünülebilir ama çok kullan›c›l› ortamda siz analiz-
ler üzerinde çal›fl›rken öte taraftan muhasebe personeli yeni kay›tlar girip si-
zin analizlerinizi eskimifl kay›tlar üzerinde yapman›za neden oluyorlar. ‹flte
böyle bir durumda link kavram› ve ln komutu gene sizi kurtaracakt›r. 

ln  ./mhsb2002  ./acct2002

Bu komutla  mhsb2002 dosyas›n›  acct2002 isimli bir dosyaya ba¤lad›¤›n›z-
da (asl›nda sadece tek bir as›l kopya var; o da  mhsb2002. acct2002 isimli
bir dosya ise asl›nda yok, acct2002 as›l dosyan›n bir baflka ad›), bu sayede
mhsb2002 dosyas›nda yap›lan her de¤ifliklik  acct2002 diye tan›nan dosya-
da da aynen gözlenebilecektir. ‹flin bir baflka yararl› taraf› da, acct2002
isimli dosyan›n diskte hiç yer kaplamayacak olmas›d›r.

Bu örnekler aras›nda, dikkatinizi çekmifl oldu¤unu umdu¤umuz önemli bir
fark var. ‹lk örnekte, yani matlab örne¤inde, ln komutunda -s diye bir pa-
rametre kulland›k; oysa ikinci muhasebe örne¤inde kullanmad›k!

• E¤er  ln komutuyla birbirlerine ba¤lanacak olan dosya sistemi elamanla-
r› birer dizinse; -s parametresini kullanmak zorundas›n›z. 

• E¤er  ln komutuyla birbirlerine ba¤lanacak olanlar birer dosyaysa ama
farkl› dosya sistemlerindeyse (örne¤in, farkl› disklerdeyse), gene  -s para-
metresini kullanmak zorundas›n›z.

• ln komutuyla, bir dizini ve bir dosyay› birbirlerine ba¤layamazs›n›z. Ba¤-
lanacak olanlar›n ikisi de dizin, ya da ikisi de dosya olmal›d›r.

Ayn› dosya sisteminde yer alan ve “-s” kullan›lmadan ba¤lanm›fl olan dos-
yalardan birini silmeniz di¤erini etkilemez. As›l dosyay› silseniz bile, LINUX
ba¤lant›y› fark edip dosyay› diskten gerçekten silmeyecektir. LINUX her
dosya için yap›lm›fl ba¤lant›lar› sayar ve her silme iflleminde ba¤lant› say›s›-
n› bir azalt›r. Gerçek silme ifli bu ba¤lant› say›s› s›f›rlan›nca yap›l›r.
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Bir dosyan›n gerçekten var olan bir dosya m›, yoksa sadece bir ba¤lant› m›
(link) oldu¤unu anlamak için  ls komutunu -l seçene¤i ile kullanman›z
gerekir. ‹çinde ba¤lant›l› dosyalar bulunan bir dizinde ls -l komutunu ve-
rerek, alaca¤›n›z listede ba¤lant›l› dosyalar› ve hangi dosyaya ba¤lant›l› ol-
duklar›n› aç›kça görebilirsiniz.

Bu örnek listeye göre, asl›nda /etc/rc0.d diye bir dosya bulunmad›¤›, bu
isimde /etc dizini alt›ndaki rc.d dizinin alt›ndaki rc0.d dosyas›na bir ba¤-
lant› yap›lm›fl oldu¤u anlafl›lmaktad›r. (/etc/rc0.d à rc.d/rc0.d)

Dikkat ederseniz, ls -l komutunun verdi¤i listede, gerçek bir dosya (dizin)
de¤il de, ba¤lant› olan dosyalara (dizinlere) ait sat›rlar›n bafl›nda bir l har-
fi bulunmaktad›r.

‹pin ucunu kaç›rmayaca¤›n›za eminseniz, ba¤lant›lara ba¤lant› yapabilirsiniz.

“Pipe” Kavram›

“Pipe” (boru) kavram›, daha önce aç›klam›fl oldu¤umuz “Girifl/Ç›k›fl Yön-
lendirme” kavram›yla kolayca kar›flt›r›lan, bu yüzden de dikkatle ele al›nma-
s› gereken bir kavramd›r. K›saca bir tekrarlamak gerekirse; “ç›k›fl yönlendir-
me (>)”, çal›flt›r›lan bir program›n, standart ç›kt› birimine yazaca¤› sat›rlar›n
bir dosyaya yönlendirilmesi ifllemidir. Ayn› mant›kla, verilerini standart girifl
biriminden okuyan programlar için “girifl yönlendirme (<)”; verilerin bir
dosyadan okunmas›n› sa¤layan ifllemdir.
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Farkl› dosya sistemlerinde yer alan ba¤lant›lar için bu ba¤lant› sayma ifli-

ne güvenmeyiniz. Farkl› dosya sisteminde ba¤lant›s› olan bir dosyay› siler-

seniz bafl›n›z derde girer. As›l dosya silinir ve di¤er sistemde gerçekte var

olmayan bir dosyay› gösteren bir ba¤lant›n›z kal›r.

--



“Piping” ifllemiyse, gene bir çeflit yönlendirmedir; ancak, bir program›n
standart ç›kt›s›, bir baflka programa standart girdi olarak yönlendirilir.

“Pipe” kurmak için, ayn› komut sat›r›nda en az iki program birden bafllat-
mal› ve bu iki programa iliflkin komutlar›n aras›na “ “ karakterini yerlefltir-
meniz gerekir.

fiimdi  grep ve  more komutlar›n› birlikte kullanarak (biliyorsunuz; pipe
kurmak için en az iki komut gerekiyor) pipe kavram›n›n kullan›m›na birkaç
örnek verelim: (grep program›n› flimdilik öylesine bir komut olarak düflü-
nün lütfen. grep hakk›nda söyleyecek o kadar çok fley var ki, ona da dört-
befl sayfa ay›rd›k.) 

grep ayfer * more 

Bu komut sat›r›nda grep ve more programlar› ayn› anda bafllat›l›yor. 
“ayfer” ve “*” grep program›na parametre olarak gönderiliyor. grep
program›n›n ç›kt›s› ise  more program›na girdi olarak yönlendiriliyor.

“grep ayfer *” komutu çal›flma dizini içindeki dosyalarda “ayfer” karak-
ter dizisini arar ve buldu¤u dosyalarla bu dosyalar içinde “ayfer” sözcü¤ü
geçen sat›rlar› standart ç›kt› birimine listeler. E¤er bu liste çok uzunsa, ter-
minal pencerenizin içinde akar gider ve siz pek bir fley göremezsiniz.

grep program›n›n çok uzun olabilecek ç›kt›s›n›  more program›na girdi ola-
rak yönlendirdi¤inizde more program› standart giriflten gelen sat›rlar› içinde
bulundu¤u terminal ekran›na sayfa sayfa listeleyecektir. Ekran her doldu-
¤unda sol alt köflede  -- more -- iflareti görünecek ve listelemeye devam
edilmesi için sizin bir tufla basman›z beklenecektir.

Bir baflka örnek:

ps ax   grep in.named 

• ps ve grep programlar›n› birlikte bafllat›r,

• ps program›n›n ax parametresiyle kullan›ld›¤›nda oldukça uzun olabile-
cek ç›kt›s›n›  grep program›na girdi olarak gönderir,

• grep kendisine gönderilen sat›rlar aras›nda, içinde “in.named” sözcü¤ü
geçenleri bulur ve sadece bu sat›rlar› listeler. 

--
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fiimdi de s›k› bir pipe örne¤i...

echo Sistemde `who   wc -l` kullanici var 

Bu komut sat›r›nda birkaç kademeli bir ifllem yap›lmas› istenmektedir. Ay-
r›ca bu komutta kullan›lan t›rnak iflaretinin karakter dizilerini s›n›rlayan t›r-
naktan olmad›¤›na, Q-Türkçe klavyede virgülle ayn› tuflta yer alan “ters t›r-
nak” iflareti oldu¤una dikkatinizi çekeriz.

who ve  wc programlar› birlikte bafllat›lacak ve who program›n›n ç›kt›s› stan-
dart giriflindeki sat›r, kelime ve karakterleri sayan  wc program›na gönderi-
lecektir. (-l seçene¤i yanl›zca sat›rlar›n say›lmas›n› sa¤l›yor.) wc program›-
n›n ç›kt›s›ysa, (who komutunun listeledi¤i sat›rlar›n say›s›) t›rnaklar aras›na
yerlefltirilerek; örne¤in üç kullan›c› varsa, “Sistemde 3 kullan›c› var” dizisi-
ne dönüflecektir. Bu dizi de echo program›na girdi olarak transfer edilecek-
tir. echo program› ise parametrelerini aynen ekrana gönderir. Böylece ek-
randa “Sistemde 3 kullanıcı var” dizisinin görünmesi sa¤lan›r.

Bu örnekteki komutu, kiflisel dizinizdeki .bashrc dosyas›na eklerseniz, sis-
teme her ba¤land›¤›n›zda, sistemde siz dahil, kaç kiflinin çal›flt›¤›n› ö¤renmifl
olursunuz.

Biraz Nefes Alal›m

LINUX iflletim sisteminde yüzlerce komut var! Bunlar›n bir k›sm›n› belki
de hiç kullanmayacaks›n›z. Bir k›sm›n› ise çok s›k kullanacaks›n›z. Genellik-
le hangi komutlardan yararlanaca¤›n›z tamamen bilgisayar› ne amaçla kul-
land›¤›n›za ba¤l›d›r.

Önceki bölümlerde biraz fazla teknik ayr›nt›ya kaçt›¤›m›z›n fark›nday›z; bu
yüzden bu bölümde biraz nefes almak amac›yla, çok önemli olmayan, fakat
kullan›m› da hofl olan birkaç komuttan söz etmek istiyoruz. Bu komutlardan
söz ederken kullanaca¤›m›z genel form do¤al olarak

komut [ -seçenekler ] [ parametre] [ parametre] ...

olacakt›r. Tüm LINUX konsol komutlar› zaten bu formdad›r.

Bu formdaki [ ] karakterleri, aralar›nda yer alan seçenek ve/veya paramet-
relerin iste¤e ba¤l› oldu¤unu (optional) göstermektedir. Örne¤in;
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cp [-ri] dosya1 dosya2

formunda verilen bir komutta -r veya -i veya -ri iste¤e ba¤l› parametreler;
dosya1 ve dosya2 ise zorunlu parametreler olarak anlafl›lmal›d›r.

Kullan›fll› LINUX Komutlar›

cal [ay] [yıl] (calendar)

Parametresiz kullan›rsan›z, içinde bulundu¤unuz ay için bir takvim yapra¤›
listelenir.

Parametre olarak herhangi bir y›l girerseniz, o y›l için 12 ayl›k bir takvim lis-
telenir.
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sleep n

n parametresi olarak verilen saniye kadar bekler. Herhalde akl›n›za ilk ola-
rak böyle bir komutun ne ifle yarayaca¤› sorusu gelmifltir. ‹lk bak›flta pek ifle
yaramazm›fl gibi görünen bu komut, kabuk programlar› yazmaya bafllad›¤›-
n›zda (shell programming) iflinize yarayacakt›r. 

watch [–n saniye] komut

“komut” komutunu, n parametresi olarak verilen saniye aral›klarla sürekli
olarak çal›flt›r›r. Örne¤in,

watch –n 5 who

who komutunu her 5 saniyede bir tekrarlar. Sisteme ba¤lanmas›n› bekledi¤i-
niz birisi varsa onu beklerken bu komut çok iflinize yarayacakt›r. watch
program› Ctrl-C ile kesilinceye kadar çal›fl›r. LINUX’ta programlar› durdur-
man›n tek yolu Ctrl-C de¤ildir. Süreçlerle ilgili bölümde çal›flmakta olan
programlar› durdurman›n ve davran›fllar›n› denetlemenin, bir baflka deyiflle
çal›flan süreçlere sinyal göndermenin yöntemini ö¤renmifltiniz. 

wc [-lwc] [dosya] (word count)

Parametresi olan dosyadaki sat›r, sözcük ve karakterleri sayar. E¤er para-
metre olarak bir dosya ad› belirtilmezse, standart giriflteki sat›rlar için bu sa-
y›m iflini yapar. Say›m sonuçlar›n› standart ç›k›fla yazar. 

-l seçene¤i verilirse, yaln›zca sat›rlar›,
-w seçene¤i verilirse, yaln›zca sözcükleri,
-c seçene¤i verilirse, yaln›zca karakterleri sayar.

Hem sat›rlar›, hem de sözcükleri birlikte sayd›rmak isterseniz, -lw seçene-
¤ini kullanabilirsiniz.
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tail [-n] [-f]

Bir dosyan›n son n sat›r›n› görüntüler. E¤er n belirtilmezse son 10 sat›r gö-
rüntülenir. Kullan›fll› de¤il mi? Hele bir de –f parametresini ö¤renince bu
komutu çok seveceksiniz...

–f parametresiyle birlikte kullan›ld›¤›nda dosya sonuna geldi¤inde tail
program› iflini bitirmez ve dosyaya yeni sat›rlar eklendikçe onlar› da göster-
meye devam eder. 

En iyisi durumu bir örnekle anlatmak:

Diyelim ki sisteminiz web servisi verecek flekilde kurulmufl. E¤er ç›ld›rma-
d›ysan›z web servisini apache isimli programla veriyor olmal›s›n›z. apache
hem performans hem güvenlik hem de güvenilirlik aç›s›ndan dünyan›n en
geliflmifl web sunucu yaz›l›m›d›r ve tüm LINUX da¤›t›mlar›nda standart ola-
rak bulunur. 

Neyse, bu kadar çamur atma yeter. (fiimdilik) Örne¤imize dönelim... apache
web sunucusu (aksi belirtilmedikçe) sundu¤u web sayfalar›n› ziyaret edenle-
rin log dosyas›n› tutar. (log yerine uygun bir Türkçe sözcük bulamad›k.) Bu
dosyada hangi saatte hangi dosyalar›n hangi istemciler taraf›ndan istendi¤inin
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Bir an›m›z› anlatmadan geçemeyece¤iz... Birkaç y›l önce (2000 falan) Web

sunucu güvenli¤i konular›n› tart›flmak için bir liste aç›lm›flt›. Listenin aç›l-

d›¤›n› duyuran flah›s “burada güvenlikle ilgili tart›flmalar yap›p bilgi ve de-

neyim paylaflaca¤›z” demiflti. Birkaç saat sonra ayn› listeye birisi “Micro-

soft IIS güvenli¤i de tart›fl›lacak m›?” diye bir soru gönderdi. Yan›t çok il-

ginçti : “IIS’in güvenlikle ne ilgisi var ki?”



kayd› tutulur. Bu bilgiler birçok web sitesi iflleticisi için çok de¤erlidir. Log
kay›tlar› üzerinde ayr›nt›l› istatistik çal›flmas› yaparak en çok hangi sayfalar›n
ziyaret edildi¤ini, ziyaretçilerin bu sayfalarda ne kadar zaman geçirdi¤ini, en
çok hangi ülkeden ziyaretçi geldi¤ini falan ö¤renebilirler. Apache log dosya-
lar›n›n analizi için bir sürü haz›r ve özgür program bulabilirsiniz. Bunlar›n en
popülerlerinden biri “analog” isimli pakettir. (www.analog.cx) Neyse...

Apache’nin log kay›tlar›n› dosyaya eklendikçe görmek isterseniz;

tail –f /var/log/httpd/access_log

komutunu kullanabilirsiniz. Bu komut /var/log/httpd/access_log dos-
yas›n›n son 10 sat›r›n› gösterecek fakat –f parametresi verildi¤i için dosya
bitince durmayacakt›r. Dosyaya yeni sat›rlar eklendikçe onlar› da listeleme-
ye devam edecektir. Böylece web sitenizin ziyaretçilerini gerçek zamanda iz-
leyebileceksiniz. (Bu komutu deneyebilmeniz için sisteminizde bir web su-
nucusu kurulu ve çal›fl›yor olmal›d›r; üstelik birilerinin de web sitenizi ziya-
ret ediyor olmas› gerekir ki log dosyas›na yeni kay›t düflülsün.)

more

Uzun metin dosyalar›n›; örne¤in log dosyalar›n›, ekrana sayfa sayfa listele-
mek için kullan›l›r. Dosyan›n ekrana veya terminal penceresine s›¤d›¤› kada-
r› görüntülendikten sonra sol alt köflede

--More--(12%)

gibi bir sat›r görünür. Bu iflaret dosyan›n yüzde 12’sine geldi¤inizi ve daha
görüntülenecek sat›rlar oldu¤unu belirtir. 

Boflluk tufluna basarak dosyada sayfa sayfa ilerliyebilirsiniz. Sat›r sat›r ilerle-
mek için Enter tuflunu, geri dönmek içinse b tuflunu kullanabilirsiniz.

Bölme iflaretiyle (/) ayn› vi’da oldu¤u gibi arama da yapabilirsiniz. Örne¤in
--More-- iflaretinin karfl›s›na /Ayfer yazarsan›z dosya içinde ilk rastlanan
“Ayfer” dizisine kadar ilerlersiniz. Son aramay› tekrarlamak için n tufluna
basman›z yeterlidir.

less

more komutunun neredeyse ayn›s›d›r; ancak ekrana enine s›¤mayan sat›rlar
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için sa¤a sola ok tufllar›yla yatay kayd›rma yapman›z da mümkündür. Ayn›
more komutunda oldu¤u gibi bölme iflaretiyle dosyan›n içinde istedi¤iniz ka-
rakter dizisini arayabilirsiniz.

top

Bilgisayar›n›z yavafllad›¤›nda, bilgisayar›n›z› en fazla meflgul eden iflleri gör-
mek için kullanabilece¤iniz bir komuttur. Hem merkezi ifllem biriminin kul-
lan›m oranlar›n› hem de takas alan› kullan›m oranlar›n› görebilirsiniz. 

En üst sat›rdaki 

10:42am up 1 day, 10:35, 7 users, load average: 1.39, 1.35, 1.24

sat›r› sistemin 1 gün , 10 saat ve 35 dakikad›r çal›flmakta oldu¤unu göster-
mektedir. 

Gene ayn› sat›rda o anda 7 kullan›c›n›n sistemi kulland›¤› (7 telnet ba¤lan-
t›s› yapm›fl tek kifli de olabilir) belirtiliyor. Bu kullan›c› say›s› sistemde kabuk
program› çal›flt›ran kullan›c› say›s›d›r; yani bu makinedeki web sitesini ziya-
ret edenler ya da bu makinedeki veritaban› sunucusundan yararlananlar›n
say›s›n› içermez.
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Ayn› sat›rda ortalama yük oran›n›n son bir dakika içinde 1.39, son befl da-
kika içinde 1.35, son 15 dakika içindeyse 1.24 oldu¤unu görüyorsunuz. Bu
ortalama yük oranlar› göreceli say›lard›r ve tipik olarak birden küçüktür. Za-
man zaman iki, üç, hatta 9’a kadar ç›kmas› da normaldir. Yük oranlar›n›z
genellikle 1 civar›nda de¤erlerde dolafl›yorsa sisteminizi tam ve ideal kapasi-
teyle kullan›yorsunuz demektir. Yük oranlar› genellikle iki veya üçten bü-
yük de¤erlerde dolafl›yorsa makinenize biraz fazla yükleniyorsunuz demek-
tir; yani art›k merkezi ifllem biriminizi daha h›zl› biriyle de¤ifltirmenin zama-
n› gelmifl demektir. Ancak üst modele geçmeye karar vermeden önce, top
komutunun üretti¤i rapordaki 

Mem: 255428K av, 242040K used, 13388K free, 0K shrd, 54324 Kbuff

Swap: 248936K av, 10352K used, 238584K free 80480K cached

sat›rlar›n› da gözlemenizi öneririz. E¤er takas alan›n›n kullan›m ortalamas›
yüksekse (yukardaki örnekte görüntünün al›nd›¤› anda takas alan›n›n pek
kullan›lmad›¤› görülmektedir) merkezi ifllem birimini de¤ifltirmektense ön-
celikle belle¤inizi artt›rmak daha yararl› olabilir.

top, ekran›n› her birkaç saniyede bir güncellefltirir. Gerek bu güncellefltirme
s›kl›¤›n›, gerekse rapor düzenini de¤ifltirmek için top program›na klavyeden
bir tufla basarak verebilece¤iniz komutlardan baz›lar› afla¤›daki tabloda liste-
lenmifltir:
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top Komutlar›

top program›n› durdurur.

‹flleri merkezi ifllem birimi kullan›m oranlar›na göre listeler.

‹flleri bellek kullan›m oranlar›na göre listeler.

‹flleri çal›flmakta olduklar› sürelere göre listeler.

Ekran›n güncelleflme s›kl›¤›n› de¤ifltirmek için kullan›l›r.

Ekran› güncellefltirmek için kullan›l›r.

Tufl Aç›klama

q

P (Büyük P)

M

T

s

boflluk tuflu



which

Kabuk program›n›z›n komut sat›r›ndan bir LINUX komutu yazd›¤›n›zda,
bu komuta iliflkin bir program dosyas›n›n diskten belle¤e yüklenip çal›flma-
ya bafllayaca¤›n› biliyorsunuz. Peki bu program dosyas›n›n hangi dizinde
bulundu¤unu bilebiliyor musunuz? Hat›rlatmakta yarar var; sisteme verdi-
¤iniz komutlara iliflkin program dosyalar› PATH ortam de¤iflkeninizde belir-
tilen dizinlerde ve belirtildi¤i s›rayla aranacakt›r. PATH ortam de¤iflkeniniz-
deki dizinleri görmek için

echo $PATH

komutunu kullanabilirsiniz. 

which komutuna, parametre olarak verece¤iniz bir komutun hangi dizinde-
ki program dosyas› kullan›larak çal›flt›r›laca¤›n› ö¤renebilirsiniz. 

Yukar›daki örnekte, telnet ekran›n›zda ooffice komutunu vermeniz duru-
munda, /usr/bin dizinindeki ooffice program dosyas›n›n belle¤e yükle-
nerek çal›flt›r›laca¤› görülüyor.

zip

PC dünyas›n›n yak›ndan tan›d›¤›n›z dosya s›k›flt›rma program›d›r. 
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Genel formu:

zip [ -r ] zip_dosyası dosya1 dosya2 ... dosyaN

olan bu komutun üretti¤i s›k›flt›r›lm›fl dosyalar MS-DOS serisi iflletim siste-
mi için Phil Katz taraf›ndan gelifltirilmifl olan PKZIP program›n›n üretti¤i
dosyalarla uyumludur.

-r seçene¤iyle birlikte kullan›ld›¤›nda s›k›flt›r›lacak dosyalar aras›nda dizin-
lerin de bulunmas› durumunda, o dizinleri ve varsa, alt dizinleri de s›k›flt›ra-
rak “zip_dosyası” içine yerlefltirilecektir. Komutun tüm seçenekleri hak-
k›nda aç›klay›c› bilgi için zip komutunu hiç parametre kullanmadan verebi-
lirsiniz.

unzip

Ad›ndan da anlafl›laca¤› gibi zip komutuyla s›k›flt›r›lm›fl dosyalar› açan
programd›r.

gzip

Dosya s›k›flt›rma programlar› aras›nda LINUX dünyas›nda en popüler ola-
n›, gzip program›d›r. GNU organizasyonu taraf›ndan genel kamu lisans›yla
bilgisayar kullan›c›lar›na arma¤an edilmifltir. 
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gzip program›n›n kullanma mant›¤› zip’e göre biraz farkl›d›r. gzip dosya-
lar› teker teker ve kendi üzerlerine s›k›flt›r›r. Örne¤in:

gzip mail2002.log

diye bir komut verilirse, mail2002.log dosyas› s›k›flt›r›larak 
mail2002.log.gz dosyas›na dönüfltürülür.

gzip *log

diye bir komut verildi¤inde çal›flma dizininde ad› “log” ile biten befl tane
dosya varsa, ifl bitti¤inde çal›flma dizininde ad› .gz ile biten befl tane s›k›flt›-
r›lm›fl dosya oluflur.

Bir dizindeki dosyalar› ve alt dizinlerini birlikte s›k›flt›r›p tek bir s›k›flt›r›lm›fl
dosya elde etmek istedi¤inizde kullanaca¤›n›z komut gzip de¤il, tar komu-
tu olmal›d›r. tar komutunu ileride ayr› bir bölümde anlataca¤›z. 

gunzip

gzip komutuyla s›k›flt›r›lm›fl dosyalar› açmak için kullan›l›r. gzip komutu-
nun dosyalar› teker teker s›k›flt›rmas› gibi gunzip de s›k›flt›r›lm›fl dosyalar›
teker teker açar.

Daha önce gzip ile s›k›flt›r›lm›fl mail2002.log.gz dosyas›n› gunzip ile aç-
mak istedi¤inizde;

gunzip mail2002.log.gz

komutunu vermeniz yeterlidir. 

bzip2

bzip2 son y›llarda h›zla yayg›nlaflan bir dosya s›k›flt›rma program›d›r. S›k›fl-
t›rma oran› konusunda GNU Lisans›yla da¤›t›lan gzip’den daha baflar›l› ol-
du¤u söylenir. gzip ve gunzip gibi kullan›l›r. 

bzip2 buyuk_dosya
bunzip2 buyuk_dosya.bz2
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LINUX iflletim sistemi; Intel, AMD, Cyrix, Digital Alpha, SUN Sparc,
Apple Macintosh, RS6000, Crusoe, PowerPC, Motorola 68K, Atari,
NEC Alpha, IBM S/390, IBM S/370, VAX, MIPS, Playstation, XBox, 
Fujitsu AP1000+ serisi ve daha birçok merkezi ifllem birimine uyarlanm›fl
ve baflar›yla kullan›lmaktad›r. 

Tüm bu gerçeklere ra¤men LINUX’un gelece¤i konusunda flüpheleri
olanlara diyecek bir fley bulam›yoruz.

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Linux’un Destekledi¤i Donan›m Platformlar›
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