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‹yi bir bilgisayar kullan›c›s› elinin alt›ndaki kaynaklar› tan›mal›, o kaynaklar›n kuvvetli ve zay›f taraflar›n›n yan› s›ra kullan›m alanlar›n› da iyi bilmelidir.
LINUX için bu tan›ma süreci, Windows serisi iflletim sistemlerine göre daha
uzun sürer. San›ld›¤›n›n aksine, bu gecikme LINUX’un zorlu¤undan de¤il,
kapsaml› olmas› ve esnekli¤inden kaynaklanmaktad›r. Eh tabii, kapsaml›
olunca biraz da karmafl›k oluyor ama gene de ö¤renilemeyecek kadar de¤il.
Çevrenizi tan›maya bafllamak için bilgisayar dünyas›n›n “ne var ne yok?” sorusu olan ls komutunu “/” dizininde verdi¤inizde

benzeri bir liste al›rs›n›z. LINUX “/” dizininde pek fazla dosya ve dizin bulunmaz. Elbette siz isterseniz buraya dosya da koyabilirsiniz ama pek gerekmeyecektir; daha önemlisi geleneklere ayk›r› düflecektir.

249

Kim Korkar LINUX’tan?

/ Dizinindeki Dizinler
Dizin
bin

boot

dev

etc

home

lib
mnt
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Tipik LINUX kullan›c›lar›n›n kullanaca¤› komutlara ait program
dosyalar›n›n (binaries) sakland›¤› dizindir. “LINUX komutlar› aras›nda neler var acaba?” diye merak eden okuyucular bu dizindeki
dosyalar›n listesini al›p s›radan man sayfalar›na bir göz at›p komutlar› deneyebilirler. Bu komutlar› denerken root kimli¤ini kullanmaman›z› hat›rlatmak isteriz. root kimli¤iyle verdi¤iniz tüm
emirler yerine getirilecektir; tüm dosya sistemini silmek buna dahildir. Normal kullan›c› kimli¤iyle ise sisteme zarar veremezsiniz;
olsa olsa kendi dosyalar›n›z› yok edersiniz ya da bozars›n›z.
Sistemin aç›l›fl› s›ras›nda kullan›lan dosyalar ve en önemlisi LINUX çekirde¤i burada saklan›r. Buradaki dosyalar› pek kurcalamasan›z iyi olur.
Çok özel bir dizindir. Bu dizin alt›ndaki dosyalar normal birer
dosya de¤ildir. /dev dizininin dosya listesini ald›¤›n›zda görece¤iniz dosyaya benzer fleyler asl›nda birer dosya de¤il, dü¤ümdür
(node). Bunun ne demek oldu¤unu biraz sonra anlataca¤›z. fiimdilik k›saca bu dü¤ümlerin LINUX taraf›ndan desteklenen donan›m parçalar›n› tan›mlad›¤›n› belirtmekle yetinelim.
Aman ad› sizi yan›ltmas›n... Evet, “etc”, “vesaire” anlam›ndaki
“etc” ama asl›nda sistemin en önemli dizinidir. Kullan›c› tan›mlar›n›n, LINUX’un ve sisteminizde çal›flan önemli servislerin neredeyse hepsinin ayar dosyalar› buradad›r. /etc dizinini kaybeden
bir sistem yönetici direksiyonunu kaybetmifl bir sürücüye benzer.
Kullan›c›lar›n›z›n kiflisel dizinlerinin sakland›¤› dizindir. Genellikle burada her kullan›c› için kendi kullan›c› ad›yla an›lan bir dizin yer al›r ve kullan›c›lar buradaki kiflisel dizinlerinde tam yetkiyle istediklerini yaparlar.
Paylafl›lan kütüphanelerin sakland›¤› dizinlerden biridir.
LINUX çekirde¤inin otomatik olarak ilifltirdi¤i (mount etti¤i) birimler için dizinler içerir.
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net
opt

proc

root

sbin

tmp

usr

Genellikle bofltur.
AT&T (System V) UNIX ekolünden gelen sistem yöneticilerinin
uygulama programlar›n› yüklemeleri için ayr›lm›flt›r. Art›k pek
anlam› kalmad›¤› için genellikle bofltur.
Tamamen LINUX çekirde¤inin denetiminde bir dizindir. Asl›nda bu dizin diskte de de¤ildir. Belle¤in bir bölümü bu dizin için
disk gibi kullan›lmaktad›r. (Sanal disk.)
Sistem yöneticisinin kiflisel dizinidir. root kullan›c›n›n kiflisel dizininin /home alt›nda olmamas› strateji gere¤idir. Genellikle sistem
yöneticileri kullan›c› kiflisel dizinleri için özel bir disk ya da disk
bölümü ay›r›rlar. Sistemde meydana gelebilecek bir ar›za nedeniyle bu disk ya da disk bölümü ilifltirilemezse root kendi dosyalar›na
gene de eriflebilsin diye böyle yap›l›r. Bu dizine de eriflilemiyorsa
zaten sistem yöneticisinin bafl› ciddi dertte demektir.
Genellikle sistem yönetimiyle ilgili komutlar›n program dosyalar›n›n sakland›¤› dizindir. Ço¤unu çal›flt›rabilmek için root yetkisi gerekir. Bu nedenle bunlar› körü körüne denemek tehlikeli
olabilir.
Herkese aç›k bir dizindir. Genellikle geçici dosyalar›n kaydedilmesi içindir. Sistem yöneticisi, yer gerekti¤i zaman bu dizindeki
dosyalar› hiç çekinmeden silebilir, hatta birçok sistem yöneticisi
sistemlerinin aç›l›fl› s›ras›nda bu dizinin otomatik olarak silinmesini tercih ederler.
Çok ifllevli bir dizindir. Ad›n›n ça¤r›flt›rd›¤› kullan›c›larla pek ilgisi yoktur. Genellikle uygulama programlar› ve bunlarla ilgili yaz›l›m kütüphaneleri burada saklan›r. Özellikle /usr/local dizini
bir sistemde tüm kullan›c›lara aç›k uygulama yaz›l›mlar›n›n yüklendi¤i dizindir. AT&T UNIX ekolünden gelen sistem yöneticileri için ayr›lm›fl olan /opt diziniyle ayn› amaçla kullan›l›r. Yani sisteme yeni bir uygulama program› (örne¤in Acrobat PDF format›ndaki dosyalar› HTML’ye çeviren pdf2html gibi bir program)
yükleyecekseniz, en mant›kl›s› program dosyalar›n› /usr/local/bin dizinine yerlefltirmenizdir. /usr/lib dizini uygulama
programlar›na ait kütüphaneler için kullan›l›r.
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var

Önemli bir dizin!
/var/mail veya /var/spool/mail: Sisteminizdeki kullan›c›la-

ra gelen e-posta mesajlar›, sahipleri okuyuncaya kadar bu dizin
alt›nda saklan›r. Ad›na e-posta gelmifl olan olan her kullan›c› için
burada bir dosya bulunur. Bir kifliye gelen tüm e-posta mesajlar› bu dosyada ardarda eklenmifl olarak saklan›r. mail dizini asl›nda /var/spool alt›ndad›r. Tüm e-posta yaz›l›mlar›yla uyumlu olmas› için bu dizinden /var/mail’e bir ba¤lant› at›lm›flt›r. (ln
komutunu hat›rl›yor musunuz?)
/var/log: Sistemin seyir defteri. Gerek LINUX’un kendisi, ge-

rekse bafl›ndan kayda de¤er bir fleyler geçen tüm programlar an›lar›n› buraya kaydeder.

/var/spool/lpd: Yaz›c›ya gönderilmeyi bekleyen ifllerin sak-

land›¤› dizindir.

/var/www: E¤er varsa bilgisayar›n›zda çal›flan web sunucusuyla

ve web sitenizle ilgili dosyalar›n sakland›¤› dizindir.

/dev Dizini
LINUX’ta tüm donan›m parçalar› birer dosya gibi kullan›l›r. ‹nanmayacaks›n›z ama fare bile asl›nda bir dosya gibi kullan›l›r. Sistem ve uygulama programlar› herhangi bir donan›m parças›na eriflmek istedi¤inde bu donan›m
parças›n› /dev dizininde temsil eden dü¤üm’e (node) eriflir. Bu dü¤ümler
/dev dizininde yer almakla birlikte, asl›nda gerçek birer dosya olmad›klar›
için diskte hiç yer harcamazlar.
Bu dü¤ümlerin her birinin birer “Major” ve birer “Minor” numaralar› vard›r. Bir LINUX komutu ya da uygulama program›, /dev dizininde yer alan
bir isim arac›l›¤›yla bir donan›m unsuruna ulaflmak istedi¤inde (örne¤in,
diskete kay›t yapmak için /dev/floppy dü¤ümüne yazmak istedi¤inde),
LINUX, bu major-minor numaralar arac›l›¤› ile çekirde¤in (kernel) hangi
modülünün harekete geçirilece¤ini anlar ve kontrolu, o donan›m unsurunu tüm özellikleriyle tan›y›p denetleyebilen bir programa geçirir (device
driver).
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LINUX’un /dev dizinine yak›ndan bakt›¤›n›zda bu dizin alt›ndaki dü¤ümlerin ço¤unun gene /dev dizini alt›nda baflka dü¤ümlere ba¤lanm›fl olduklar›n› (link edilmifl olduklar›n›) göreceksiniz. Bu ba¤lant›lar› izledi¤inizde en
sonda dü¤ümün kendisini bulursunuz.

Tipik bir LINUX bilgisayar›n›n /dev dizininde yüzlerce dü¤üm yer al›r. Burada yaln›zca birkaç tanesinden söz etmek istiyoruz. Ne hepsini anlatmaya
olanak var, ne de gere¤i var.
/dev Dizininde Yer Alan Baz› Önemli Dü¤ümler
Dü¤üm
/dev/console

/dev/mem

/dev/mouse
/dev/null

‹fllevi

Bilgisayar›n karakter tabanl› ana ekran›d›r. Sistemde
ortaya ç›kan donan›m sorunlar› ve di¤er önemli olaylara iliflkin mesajlar bu birime gönderilir. E¤er ekran o s›rada X alt›nda grafik kullan›c› arabirimiyle kullan›l›yorsa ve xconsole yaz›l›m›n›n çal›flt›¤› bir pencere yoksa
/dev/console’a gelen mesajlar görünmeyecektir.
Sistemin ana belle¤idir.
Fare donan›m›n›zd›r.
‹flte bu ilginç bir dü¤ümdür. Dipsiz kuyuya benzer.
Buraya istedi¤iniz kadar veri kopyalayabilirsiniz. Ne
disk doldu diye flikayet eder, ne de eriflim haklar›ndan
dem vurur. Bir program›n standart ç›kt›ya gönderdi¤i
mesajlar›n çok uzun oldu¤unu ve bu ç›kt›lar›n size gerekli olmad›¤›n› düflünün. Böyle bir durumda telnet
ekran›n›za yönelik gereksiz trafik yaratmamak ve h›z
kazanmak için program› bafllat›rken standart ç›kt›s›n›
/dev/null’a yönlendirirsiniz olur biter.
(/usr/local/bin/uzun_prog > /dev/null gibi.)
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/dev/hda

IDE sabit disk. Birinci IDE arabirimdeki “master” disk.

/dev/hdal

Birinci IDE arabirimdeki “master” diskin birinci bölümü. (partition)

/dev/floppy

Disket sürücü.

/dev/cdrom

CD-ROM sürücü.

/dev/ttyA

Seri (RS-232) arabirim.

/dev/pty

A¤ üzerinden terminal ba¤lant›s› için kullan›lan sanal
terminal arabirimi.

/dev/tape

Teyp sürücünüz.

/dev/eth0

Birinci Ethernet arabiriminiz.

/etc Dizini

/etc dizini de üzerinde biraz durmay› gerektiriyor.

Sistem yöneticisinin en çok dolaflt›¤› dizindir. Bu dizinde birçok alt dizin ve
dosya bulacaks›n›z. Hemen hemen hepsi sisteminizin davran›fllar›n› etkileyen
ayar dosyalar›d›r. Bu nedenle yede¤i al›nmas› gereken ilk dizin /etc dizinidir.
Bu dizindeki dosyalarda de¤ifliklik yapman›z gerekti¤inde kesinlikle ama kesinlikle önce o dosyan›n bir kopyas›n› ç›karman›z› öneririz. Bu dizindeki baz›
önemli dosyalara (asl›nda hepsi önemli ya, neyse) biraz de¤inmek istiyoruz.
/etc Dizinindeki Baz› Önemli Dosyalar
Dosya / Dizin
/etc/passwd
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Kullan›c› tan›mlar›n›z›n yer ald›¤› dosyad›r. Sisteminize
tan›tt›¤›n›z her kullan›c› için ve sisteminizde süreç çal›flt›rmas› söz konusu olan tüm özel ve tüzel kiflilikler için
bu dosyada bir sat›r yer almal›d›r. Baz› programlar güvenlik nedeniyle gerçek olmayan kullan›c› kimli¤iyle çal›flt›r›l›r. Örne¤in, Apache web sunucusu ya “nobody”
ya da “apache” gibi bir kimlikle çal›flt›r›lmal›d›r. Bu durumlarda /etc/passwd dosyas›nda bu hayali kullan›c›lar için de birer kay›t olmal›d›r.
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/etc/shadow

/etc/group
/etc/rc.d

/etc/rc.local

/etc/hosts.allow

ve

/etc/hosts.deny
/etc/xinetd.d

...

Kullan›c›lar›n›z›n flifrelerinin sakland›¤› dosyad›r.
fiifreler bu dosyada kriptolanm›fl olarak saklan›r.
fiifresini unutan birisinin flifresinin kriptolanm›fl
halini burada görebilirsiniz ama bir ifle yaramaz.
LINUX’un kulland›¤› kriptolama algoritmas› tersine çevrilemez; yani kriptolanm›fl bir karakter dizisinin asl›n›n ne oldu¤unu bulamazs›n›z. LINUX,
sisteme ba¤lanmak isteyen bir kullan›c›dan flifresini ald›ktan sonra bu karakter dizisini kriptolar ve
kriptolanm›fl halini bu dosyadaki flifreyle karfl›laflt›rarak do¤ru olup olmad›¤›n› kontrol eder.
Sisteminizde tan›ml› kullan›c› gruplar›n› içerir.
Sisteminiz aç›l›rken çal›flt›r›lan komut dizileri
(script) dosyalar›n› içerir. Bu dizindeki dosyalar›n
mant›¤›n› kitab›n sistem yönetimi ile ilgili bölümlerinde bulacaks›n›z.
Sisteminiz aç›l›fl› tamamland›¤›nda, varsa yap›lmas›n› istedi¤iniz ifllere iliflkin komutlar› içeren
dosyad›r. Örne¤in sisteminiz her aç›ld›¤›nda /tmp
dizininin içindeki dosyalar›n ve dizinlerin silinmesini istiyorsan›z bu dosyan›n içinde bir yere
“/bin/rm -r /tmp/*” gibi bir komut sat›r› ekleyebilirsiniz.
Sisteminize TCP/IP üzerinden eriflmesine izin verece¤iniz ya da izin vermeyece¤iniz IP adreslerinin tan›t›ld›¤› dosyalard›r. Bu dosyan›n ayr›nt›lar›n› “Güvenlik” bölümünde bulacaks›n›z.
Bilgisayar›n›z›n internet servisleri ile ilgili ayarlar›.
FTP sunucusu olarak hizmet verip vermeyece¤iniz; verecekseniz hangi port üzerinden verece¤iniz
gibi ayarlar buradad›r.
/etc dizinindeki ayar dosyalar› bu kadar de¤il elbette. Burada yaln›zca birkaç tanesinden örnek
olarak söz ettik.
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lost+found Dizinleri

Günün birinde baz› dizinlerde lost+found ad›nda bir dizin belirdi¤ini farkedeceksiniz. ‹çine bakt›¤›n›zda da adlar› say›lardan oluflan bir sürü alt dizin göreceksiniz.
Bir LINUX bilgisayar normal olmayan bir kapatman›n ard›ndan aç›ld›¤›nda
veya bir disk dosya sistemi 20 kez “mount” edildi¤inde dosya sistemindeki
dizin yap›s› otomatik olarak kontrol edilecektir. Bir baflka deyiflle o dosya
sistemi için fsck program› otomatik olarak çal›flt›r›lacakt›r.
fsck program› diskteki dosya yap›s›nda bir gariplik, bozukluk veya tutars›z-

l›k bulursa onarmak için elinden geleni yapacak, tehlikeli buldu¤u de¤ifliklikler için izninizi isteyecektir. Aç›kças› böyle durumlarda istenen izni vermekten baflka bir çareniz de olmayacakt›r.

fsck buldu¤u bozukluklar› giderebilirse ne ala; yok gideremezse sorun ç›karan disk bloklar›ndaki kay›tl› verileri o dosya sisteminin lost+found dizi-

nine at›p ifline devam edecektir.

fsck genellikle sorunlu dosya sistemlerini onarmay› baflar›r ama tabi bu sorunun derinli¤ine ba¤l›d›r. fsck taraf›ndan lost+found dizinine at›lan dos-

ya parçalar› içinden hasarl› dosyalar› ay›klamaya çal›flmak samanl›kta i¤ne
aramaktan farks›zd›r ama bazen insan bunu da yapmaya mecbur oluyor. Yeri gelmiflken; bu gibi durumlara düflmemek için kendinize güvenilir bir yedekleme sistemi kurmal›s›n›z. LINUX’unuzda bu ifl için gereken her türlü
yaz›l›m zaten var.
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