
fiimdi biraz eski bilgileri tazeleyelim:

• Bir LINUX bilgisayar›ndaki tüm diskler tek bir dizin alt›nda; yani “/” di-
zini alt›nda toplan›r.

• LINUX’ta, bir dosyan›n yeri tarif edilirken hangi diskte bulundu¤u de¤il,
hangi dizinde yer ald›¤› belirtilir. Söz konusu dizinin gerçekte hangi fizik-
sel diskte yer ald›¤›n›, belirtilen dizine ilifltirilmifl (mount edilmifl) olan
disk ya da disk bölümü belirler.

• Bir LINUX bilgisayar›ndaki her bir donan›m unsuru (fare dahil) /dev di-
zini alt›nda bir dosyaya; daha do¤rusu bir “dü¤üm”e ilifltirilmifl olmal›d›r.
LINUX çekirde¤i, bu “dü¤üm”ün özelliklerinden ilgili donan›m parças›-
n› hangi çekirdek modülünün denetleyece¤ini anlar. 

• LINUX’ta birinci IDE kanal›n›n “master” diski /dev/hda olarak isimlen-
dirilir. Birinci kanal›n “slave” diski /dev/hdb; ikinci IDE kanal›n›n “mas-
ter” ve “slave” diskleri de s›ras›yla /dev/hdc ve /dev/hdd olarak an›l›r.
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• umount Komutu

• Baflka UNIX Bilgisayarlardaki Diskleri Kullanmak

• mount ‹fllemlerini Otomatik Olarak Yapmak (fstab)

• Baflka Bir Windows Bilgisayar›n 

Diskini Kullanmak

• Dosya Sistemi Yaratman›z Gerekirse...



• Varsa; SCSI diskler ise SCSI adreslerine göre /dev/sda, /dev/sdb gibi
isimlerle an›l›r.

• Sistemin aç›l›fl› s›ras›nda disk bölümlerinin hangi dizinlere ilifltirilece¤i,
yani mount edilece¤i /etc/fstab dosyas›nda belirtilir.

• “/” dizini mount edilmeden sistem aç›lamaz.

• LINUX, çok çeflitli disk formatlar›n›, örne¤in FAT16, FAT32 ve NTFS
formatl› diskleri görebilir. 

• Yaln›zca üzerinde LINUX taraf›ndan tan›nan, geçerli bir “dosya siste-
mi” bulunan çevre birimleri “mount” edilebilir. Bunlar formatl› diskler
ve disk bölümleri, formatl› disketler, dolu CD’ler, DVD’ler ve ZIP sü-
rücüsü gibi özel baz› donan›mlard›r. Teyp kasetleri ve kartufllar› mount
edilemez çünkü veri içerse bile teyp kasetlerinin üzerinde bir dosya sis-
temi (file system) yoktur. 

mount Edilmifl Diskleri Görmek

Bilgisayar›n›zda hangi disk bölümlerinin nerelere mount edilmifl oldu¤unu
merak etti¤inizde mount komutunu parametresiz olarak kullanmal›s›n›z.
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Bu ”mount” komutu ç›kt›s›, listenin kolay alg›lanmas› için 
biraz k›salt›lm›fl ve yeniden düzenlenmifltir.



Yukar›daki örnekte sistemin ikinci IDE kanal›ndaki master diskin ikinci bö-
lümünün, yani /dev/hdc2’nin “/” dizini olarak mount edildi¤i ve dosya sis-
temi tipinin “reiserfs” oldu¤u görülmektedir. 

Bu bilgisayar “lists” isimli bir baflka bilgisayar›n /bcc dizinini nfs üzerin-
den kendi /bcc dizinine ba¤lam›fl (mount etmifl) görünüyor.

Öte yandan birinci IDE kanal›n›n ilk diskinin ikinci bölümünün de /depo
dizinine ilifltirildi¤i görülüyor. Bu mount iflleminin yap›labilmesi için “/” di-
zini alt›nda /depo isimli bofl bir dizinin bulunmas› gerekir.

Biraz kar›fl›k oldu; de¤il mi? En iyisi bir senaryo üzerinde aç›klamak galiba...

Yeni Disk Takma 

fiimdi farzedin ki sisteminizin ikinci IDE kanal›na “slave” olarak yeni bir
disk takt›n›z. Bu diskte de tek bir disk bölümü var. 

Bu durumda diskinizin ad› /dev/hdd; üzerindeki yegane disk bölümünün
ad› da /dev/hdd1 olacakt›r.

Diski fiziksel olarak tak›p bilgisayar›n›z› açman›z bu diske eriflebilmeniz için
yeterli de¤ildir. Önce diskin bölümlendirilmesi ve ard›ndan formatlanmas›
ondan sonra da üzerine bofl ve yeni bir dosya sistemi yarat›lmas› gerekir. 

Diskleri bölümleme ve formatlama ifllemi LINUX’un fdisk komutuyla ya-
p›l›r. Dosya sistemi yaratma ifli de yaratmak istedi¤iniz dosya sistemine göre
mke2fs, mke3fs veya mkreiserfs komutlar›yla yap›l›r. (Özel bir nedeni ol-
mad›kça tüm disk bölümlerinizi “reiserfs” veya “ext3” dosya sistemleriyle
donatman›z› öneririz.)

Bu aflamada bilgisayar›n›za takt›¤›n›z yeni diskin üzerinde tek bir bölümün
yer ald›¤›n› ve bu bölüm üzerinde de “reiserfs” format›nda bir dosya siste-
mi yarat›lm›fl oldu¤unu varsay›yoruz. Bölümleme ve dosya sistemi yaratma
ifllemlerini daha ilerideki bölümlerde aç›klayaca¤›z.

Önce bu yeni diski ilifltirmek için bir dizin seçmelisiniz (mount point). E¤er
bu amaçla seçebilece¤iniz bir dizin yoksa, yaratmal›s›n›z. Yeni diskinizi, ör-
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ne¤in yedekleme amac›yla kullanacaksan›z, “yedek” isimli bir dizine ilifltir-
mek anlaml› olabilir. Bu durumda bir kereye özgü “/” dizininiz alt›nda “ye-
dek” isimli bir dizin yarat›p bundan sonra her aç›l›flta uygun mount komu-
tunu vermeniz; daha do¤rusu her aç›l›flta /dev/hdd1 disk bölümünün /ye-
dek dizinine ilifltirilmesini sa¤laman›z yeterli olacaktr:

su -
mkdir /yedek
mount -t reiserfs /dev/hdd1 /yedek 

Bu ifli yapabilmek için “root” kullan›c› kimli¤ine bürünmeniz gerekti¤ini
söylemeye gerek yok herhalde...

E¤er bir hata mesaj› almazsan›z mount ifllemi baflar›yla tamamlanm›fl demek-
tir. Tüm UNIX’lerde oldu¤u LINUX’ta da “No news is good news!”; yani
itiraz gelmezse ifller yolunda demektir.

fiimdi art›k yeni diskinizi kullanabilirsiniz; örne¤in yedekleme amac›yla tak-
t›¤›n›z bu diske eski disklerinizden dosyalar› kopyalamaya bafllayabilirsiniz:

mkdir /yedek/home
cp -r /home/cayfer /yedek/home

gibi... 

mount komutuyla yeni diski /yedek dizinine ilifltirip kullanmay› baflard›n›z
ama sistemi her açt›¤›n›zda bu mount komutunu tekrarlaman›z gerekecek.
Sistemin her aç›l›fl›nda /dev/hdd1 diskinin /yedek dizinine otomatik olarak
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Yeri gelmiflken: Yedekleme ifllerini cp komutuyla yapmak pek iyi bir yöntem

de¤ildir. ‹lk sorun dosya-dizin okuma yetkilerinde ç›kar. Bir dosyay› kopya-

layabilmek için önce o dosyay› okuyabilmeniz gerekir. Do¤al olarak root d›-

fl›nda hiçbir kullan›c› diskteki tüm dosyalar› okumaya yetkili de¤ildir. Sorun

ç›kmas›n diye cp komutunu root kullan›c› olarak verirseniz bu kez yeni kop-

yalar›n sahibi “root” olur. Kitab›n sonraki bölümlerinde yedekleme iflleri için

baflka komutlar ve yöntemlerden söz edece¤iz. Dosya ve dizin kopyalarken

bu yeni kopyalar›n orjinallerini ayn› kullan›c›ya ait olmalar›n› sa¤lamak

gerekiyorsa cp komutunun -p parametresi sorunu çözecektir (-p: pre-

serve ownership).



ba¤lanmas› için yap›lmas› gereken ifl /etc/fstab dosyas›na uygun bir sat›r
eklemek olacakt›r. root kullan›c› olarak afla¤›daki komutla /etc/fstab dos-
yas›na yeni bir sat›r ekleyebilirsiniz:

cat >> /etc/fstab
/dev/hdd1 /yedek  reiserfs defaults 0 0

Asl›nda bu sat›r ekleme iflini vi ile yapmak çok daha mant›kl›d›r elbette;
ama cat komutunu öylesine bir hat›rlatmak istedik.

Art›k sisteminiz her aç›ld›¤›nda yedekleme amac›yla kulland›¤›n›z disk
/yedek dizinine otomatik olarak ilifltirilecektir.

Dosya Sistemi Tipleri 

Bir dizine ilifltirece¤iniz dosya sisteminin tipini mount komutunda  -t para-
metresiyle belirtmelisiniz. LINUX’un tan›d›¤› baz› önemli dosya sistemi tip-
leri flunlard›r:
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Yukar›daki tabloya göre, MS-DOS formatl› bir disketi /mnt/floppy isimli
bir dizine ilifltirmek için kullanman›z gereken 

mount -t msdos /dev/fd0 /mnt/floppy

komutudur.

Bilgisayar›n›za takaca¤›n›z bir NT diskini okuyabilmek için

mkdir /nt_diski

mount -t ntfs /dev/hdd1 /nt_diski

gibi komutlar ifle yarayacakt›r.

fsck: Dosya Sistemi Kontrol Program› 

Disklerde kulland›¤›n›z dosya sistemi hangisi olursa olsun günün birinde bu
dosya sistemindeki veri yap›s›n›n bozulma olas›l›¤› vard›r. Dosya sistemleri-
ni oluflturan veri yap›lar›, disklerde kullan›lan ve bofl veri bloklar›n›n yöne-
timini sa¤lar. Disk dosyalar›n›n fiziksel olarak yerlefltirildi¤i bloklar›n hesa-
b›n›n tutuldu¤u, izinin sürüldü¤ü bu veri yap›lar›nda, h›zl› eriflim için bir sü-
rü karmafl›k teknik kullan›lmaktad›r. Bu veri yap›lar›n›n güncellefltirilmesi
s›ras›nda kötü bir zamana denk gelebilecek bir enerji kesintisi ya da dona-
n›m ar›zas› dosya sisteminin bütünlü¤üne ve tutarl›¤›na zarar verebilir. Her
ne kadar ext3 ve reiserfs dosya sistemlerinde bu olas›l›k büyük ölçüde azal-
t›lm›fl olsa da gene s›f›rdan büyüktür.
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Dosya Sistemi -t Parametresi

Eski LINUX standart disk dosya sistemi. ext2

Modern LINUX disk dosya sistemi. ext3

Bir baflka modern LINUX disk dosya sistemi. reiserfs

MS-DOS dosya sistemleri. msdos

NT Uyumlu (Win2K, XP) dosya sistemleri. ntfs

CD dosya sistemleri. iso9660

Windows-9x uyumlu dosya sistemleri. vfat

Da¤›t›k (farkl› bilgisayarlarda yer alan) nfs

dosya sistemi. (Network File System)



LINUX, sistemin aç›l›fl› s›ras›nda “mount edilen” tüm disk bölümlerine bi-
rer iflaret koyar. Sistemin düzgün kapat›lmas› sürecinde de baflar›yla çözülen
dosya sistemlerinden bu iflaretleri kald›r›r.

Aç›l›fl s›ras›nda “mount edildi” iflareti içeren dosya sistemlerine rastlan›rsa
LINUX, bilgisayar›n normal yollarla kapat›lmad›¤›n›, dolay›s›yla bu dosya
sisteminin veri yap›lar›nda bir sorun olabilece¤i varsay›m›yla otomatik ola-
rak o dosya sistemi için “fsck” (file system check) program›n› çal›flt›r›r.

fsck, dosya sisteminde bir bozukluk görürse düzeltmeye çal›fl›r, genellikle
de baflar›l› olur. Bu düzeltmeleri yapmadan, önce bir mesajla buldu¤u soru-
nu gösterir ve sistem yöneticisinden düzeltme için izin ister:

Genellikle bu izni vermemeniz için bir neden yoktur ve tüm sorulara “yes”
diyerek devam etmeniz gerekir.

LINUX, dosya sistemlerinin kaç kez mount edildiklerinin de hesab›n› tutar ve
her 20 ilifltirmede bir, o dosya sistemi için sorun olmasa bile fsck çal›flt›r›r.

Çok fazla gerekmemekle birlikte, dosya sistemlerinin bütünlü¤ünü kendiniz
kontrol etmek istedi¤inizde

fsck /dev/hdc1
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gibi komutlarla bu ifli yapabilirsiniz. Do¤al olarak bu ifl için root kullan›c›
yetkilerine sahip olmal›s›n›z; ayr›ca kontrol edilecek disk bölümünün sis-
temde herhangi bir dizine ilifltirilmemifl olmas› gerekir. ‹lifltirilmifl (mounted)
dosya sistemleri üzerinde  fsck çal›flt›rmak tehlikelidir. E¤er buna mecbur
kal›rsan›z,  fsck süresince, çal›flan yaz›l›mlar›n söz konusu dosya sistemin-
de yer alan hiçbir dosya ya da dizinde de¤ifliklik yapmayaca¤›ndan emin ol-
man›z gerekir.

supermount 

Sistemin /etc/fstab dosyas›na bakt›¤›n›zda /mnt/cdrom ve /mnt/floppy
dizinlerinin /dev/cdrom ve /dev/fd0 çevre birimlerinin “supermount” se-
çene¤i ile ilifltirildi¤i dikkatinizi çekmifl olmal›. Bu seçenekler, söz konusu
çevre birimlerine CD veya disket tak›ld›¤›nda, mount komutu vermeye ge-
rek kalmaks›z›n tak›lan medyan›n otomatik olarak /mnt/floppy veya
/mnt/cdrom dizinlerine ilifltirilmesini sa¤lamaktad›r. 

Ayn› flekilde; söz konusu sürücülerdeki medyalar ç›kar›ld›¤›nda da ilgili di-
zinler otomatik olarak unmount edilir.

CD Kullan›m›

Siz de¤ifltirmediyseniz, CD sürücünüze iliflkin /etc/fstab sat›r›nda 
supermount parametresi belirtilmifl olmal›d›r. Bu parametre sayesinde CD
sürücünüze dolu bir CD takt›¤›n›zda, o CD “mount” komutunu vermenize
gerek kalmadan /mnt/cdrom dizinine ilifltirilir. Art›k o CD’deki dosya ve di-
zinleri /mnt/cdrom dizini alt›nda görebilirsiniz.

E¤er /etc/fstab dosyan›zda /dev/cdrom ile ilgili bir sat›r yoksa, takt›¤›n›z
CD’lerin içini görebilmek için

mount -r-t iso9660/dev/cdrom /mnt/cdrom

gibi bir komut vermeniz gerekecektir. (-r parametresini kullanman›z; yani
ilifltirilecek dosya sisteminin “yaln›z okunabilir: read-only” oldu¤unu belirt-
meniz flart de¤ildir; ancak herfleyi kural›na göre yapmaya al›flmak yararl›d›r.)
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Disket Kullan›m›

Siz de¤ifltirmediyseniz, disket sürücünüze iliflkin /etc/fstab sat›r›nda “su-
permount” parametresi belirtilmifl olmal›d›r. Bu parametre sayesinde disket
sürücünüze formatl› bir disket takt›¤›n›zda, o disket “mount” komutununa
gerek kalmadan /mnt/floppy dizinine ilifltirilir. Art›k o disketteki dosya ve
dizinleri /mnt/floppy dizini alt›nda görebilirsiniz.

E¤er /etc/fstab dosyan›zda /dev/fd0 ile ilgili bir sat›r yoksa, takt›¤›n›z
disketi kullanabilmek için 
mount-t msdos /dev/fd0 /mnt/floppy

gibi bir komut vermeniz gerekecektir. 

umount Komutu

Sisteminizde bir dizine ilifltirilmifl olan bir dosya sistemini çözmek isterseniz
“umount” komutunu kullanmal›s›n›z. (Tabii ki bu ifli gene yaln›zca root kul-
lan›c› yapabilir)

Örne¤in; /yedek dizinine ilifltirilmifl /dev/hdd1 diskini çözmek istedi¤inizde 

umount /yedek veya
umount /dev/hdd1

komutlar›ndan birini kullanabilirsiniz. 
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Dikkatli okuyucular›n sordu¤unu duyar gibiyiz: “Bu ifl kaç y›lda bir gereke-

cek ki; neden anlat›yorsunuz?” Evet, baz› kullan›c›lar için bu ifller hiç gerek-

meyebilir; ama gerekti¤i zaman da bunlar› bilmek zorundas›n›z. Hele diski-

nizdeki bir dizine ilifltirmek isteyebilece¤iniz bir diskin bir baflka bilgisayar-

da tak›l› olabilece¤ini dikkate al›rsan›z, bu mount-umount komutlar›na tah-

min etti¤inizden daha çabuk gereksinim duyaca¤›n›za emin olabilirsiniz.



Baflka UNIX Bilgisayarlardaki 
Diskleri Kullanmak
Disklerinin (daha do¤rusu dizinlerinin) baflka bilgisayarlar taraf›ndan kulla-
n›lmas›na izin veren UNIX bilgisayarlar›n bu dizinlerini kendi bilgisayar›-
n›zdaki dizinlere ilifltirebilirsiniz. Örne¤in,

mount  -t  nfs sunucu.abc.com.tr:/yedek  /yedek2

komutu, “abc.com.tr” a¤›ndaki “sunucu” isimli bilgisayar taraf›ndan /ye-
dek ad›yla paylafl›ma aç›lm›fl dizini, kendi bilgisayar›n›zdaki /yedek2 dizini-
ne ilifltirecektir.

Bir LINUX bilgisayardaki disk/dizinleri paylafl›ma açmay› ve bu flekilde
paylafl›ma aç›lm›fl dizinlerin kullan›m›n› düzenleyen yetki konular›n› daha
ileride aç›klayaca¤›z.

mount ‹fllemlerini 
Otomatik Olarak Yapmak (fstab)

Bilgisayar›n›z aç›l›rken otomatik olarak çeflitli dizinlere ilifltirilecek disk bö-
lümleri /etc/fstab dosyas›nda tan›mlan›r.

Afla¤›daki örnekte /etc/fstab dosyas›n› inceledi¤inizde:

Sistem aç›l›rken hangi disk bölümünün hangi dizine ilifltirilece¤ini görecek-
siniz. 
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Bu örnekte fstab dosyas›nda dikkatinizi çekmek istedi¤imiz bir sat›r var:

139.179.14.51:/iso/mdk91  /ortak  nfs ro 0 0

Bu sat›rda, sistem aç›l›rken 139.179.14.51 IP numaral› bilgisayardaki
/iso/mdk91 dizininin bu makinedeki /ortak dizininine ilifltirilece¤i belirti-
liyor. Dosya sistemi tipi olarak verilmifl olan “nfs” parametresi, söz konusu
dizinin bir baflka UNIX bilgisayar taraf›ndan paylafl›ma aç›ld›¤›n› göster-
mektedir. Bu örnek dosyada yer alan sat›rlardaki “defaults” sözcü¤ü mo-
unt ifllemi s›ras›nda kullan›lacak seçenekleri; ard›ndan gelen ve “1” veya “0”
olan ilk rakam söz konusu dosya sisteminin dump komutu kullan›ld›¤›nda
yedeklenip yedeklenmeyece¤ini; son rakam da fsck komutu kullan›ld›¤›n-
da sistemdeki dosya sistemlerinin hangi s›rayla kontrol edilece¤ini belirt-
mektedir. fsck s›ra numaras› ayn› olan dosya sistemleri birlikte paralel ola-
rak kontrol edilir. fsck s›ras› “0” ise o dosya sistemi kontrol edilmez. sunu-
cu makinesindeki ortak dizininin fsck s›ras›n›n “0” olmas›n›n nedeni, do-
¤al olarak bu dosya sisteminin fsck kontrollerinden, dosya sistemi ya da di-
zinin gerçek sahibi olan bilgisayar›n sorumlu olmas›d›r.

Baflka Bir Windows Bilgisayar›n Diskini Kullanmak

Yerel a¤›n›zda bulunan, Windows iflletim sistemleriyle çal›flan ve baz› dizin-
lerini paylafl›ma açm›fl bilgisayarlar varsa bu dizinleri siz de kullanabilirsiniz.
Örne¤in; IP adresi 123.123.12.3; ad› da “pazarlama” olan bir WinXP bil-
gisayar kendi diskindeki bir dizini “teklifler” ad› alt›nda paylafl›ma açm›fl
olsun. Bu dizine Linux bilgisayar›n›zdan eriflebilmek için 

mount -t smbfs   //123.123.12.3/teklifler/mnt/windows  
-o  username=cua,password=sifre

komutunu veya 

mount -t smbfs  //pazarlama/teklifler  /mnt/windows  
-o  username=cua,password=sifre

kullanabilirsiniz (elbette siz bu komutu tek sat›rda vermelisiniz). ‹kinci for-
mdaki komutu; yani bilgisayar›n IP adresi yerine ismini kullanabilmeniz
için, söz konusu bilgisayar›n bu isimle DNS kayd›n›n yap›lm›fl olmas› veya
sizin bilgisayar›n›zda /etc/hosts dosyas›nda bir kayd› olmas› gerekir.  
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Yukar›daki örnek komutlarda belirtilmifl olan “cua” kullan›c›s› ve flifresi,
Windows sisteminde tan›mlanm›fl olmas› gereken bir kullan›c› kodu ve flifre-
sidir. Sizin Linux bilgisayar›n›zda bu isimle bir kullan›c› kayd› gerekmez.

Dosya Sistemi Yaratman›z Gerekirse...

Disk ve disketlerinizi kendiniz formatlaman›z gerekti¤inde iki aflamal› bir ifl
yapmal›s›n›z:

1. Önce medyay› formatlamal›, 

2. sonra üzerine uygun bir dosya sistemi yaratmal›s›n›z.

Örne¤in MS-DOS formatl› bofl bir disket haz›rlamak istedi¤inizde,

/usr/bin/fdformat  /dev/fd0
/sbin/mkfs  -t  msdos  /dev/fd0

komutlar›yla önce disketi formatlay›p sonra üzerine MS-DOS dosya sistemi
oluflturmal›s›n›z. E¤er -t parametresiyle dosya sistemi tipi belirtmezseniz
ext2 dosya sistemi kabul edilir ve ancak LINUX/UNIX bilgisayarlara mo-
unt edilerek kullan›labilen bir disket elde edersiniz.

Sabit diskleri formatlarken de benzeri bir yöntem izlenir. Önce, 

/sbin/fdisk  /dev/hdc

gibi bir komutla diskin üzerinde yer alacak bölümleme tablosu (partition
table) oluflturulur; daha sonra diskin üzerindeki bölüm say›s›na göre:

/sbin/mkfs  -t  reiserfs  /dev/hdc1
/sbin/mkfs  -t  ext3   /dev/hdc2

gibi komutlarla her bölüm üzerinde yer alacak dosya sistemleri oluflturu-
lur. 

/sbin/mke2fs  /dev/hdc2

komutu “/sbin/mkfs -t ext2 /dev/hdc2” ile eflde¤erdir. Dolu diskler
üzerinde fdisk ve mkfs komutlar›n› denemeyiniz; tüm kay›tlar› silersiniz.
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Diskler, Disketler ve mount Komutu

LINUX iflletim sistemi alt›nda eriflim yetkileri çok iyi tan›mlanm›flt›r. “ro-
ot” kullan›c› d›fl›nda hiç bir kullan›c› sistem dizinlerine ve sistem dosya-
lar› üzerine yazmaya yetkili de¤ildir; e-posta ekinde gelen virüslü prog-
ramlar› normal bir kullan›c›n›n yetkileriyle çal›flt›rsan›z bile sisteme zarar
veremezsiniz. LINUX, bafltan beri çok kullan›c›l› bir iflletim sistemi olarak
düflünüldü¤ü ve gelifltirildi¤i için, sistemin yetkisiz kullan›c›lara ve hatal›
yaz›l›mlara karfl› korunmas› iyice denenmifl, olgunlaflm›flt›r.

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Linux’ta virüsler neden büyük bir tehdit de¤ildir?
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