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LINUX iflletim sistemi, kullan›c›lar›n verdikleri komutlar› çözümlemek ve
bu komutlar› yerine getirecek programlar› bafllatmak için kabuk (shell)
programlar›n› kullan›r. Bir baflka deyiflle, kabuk programlar›, kullan›c›larla
bilgisayar aras›ndaki komut arabirimidir. Asl›nda, bu tip komut arabirimleri; yani “komut yorumlay›c›lar›” (command interpreter), tüm iflletim sistemlerinde kullan›lmaktad›r; örne¤in MS-DOS iflletim sisteminde bu görevi
COMMAND.COM üstlenmifl durumdad›r.
LINUX iflletim sisteminde, kullan›c›lar›n birden fazla kabuk program› aras›ndan seçim yapma ve be¤endikleri komut yorumlay›c›s›n› kullanma haklar› vard›r. Hatta ayn› anda birden fazla kabuk program› bile kullanabilirler.
Bu kitapta LINUX iflletim sisteminin en popüler kabuk program› olan bash
kabuk program›n› anlataca¤›z. Ayr›nt›larda önemli farklar olsa bile bash bilen birisi csh, tcsh, sh, ksh gibi di¤er kabuk programlar›n› çok çabuk kavrayacakt›r.
LINUX kullan›m›nda deneyim kazan›p sistemin hakk›n› vermeye bafllad›¤›n›zda; özellikle sistem yöneticisi olma yolunda ilerledikçe, kabuklar›n öne-
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mi h›zla ortaya ç›kacakt›r. Gerek sisteminize ileri düzey komutlar verirken,
gerekse bir tak›m iflleri otomati¤e ba¤lamaya bafllad›¤›n›zda kabuklar›n yararl› özelliklerini kullanmaya ve daha önemlisi kabuk komutlar›n› kullanarak kendi komut dizilerinizi (shell script) yazmaya bafllayacaks›n›z.
Bu aflamada, bu bölümün özellikle “kabuk programlama” ile ilgili k›s›mlar›
size kar›fl›k gelebilir. Hele programc›l›k deneyiminiz yoksa bu bölümleri hiç
üzülmeden atlayabilirsiniz. LINUX kullanmak için ille de programc› olmak
gerekmez.

Komut Sat›r›n›n Yorumlanmas›
ve Parametreler
bash kabuk program› komut almaya haz›r oldu¤unu ekranda
[cayfer@pusula cayfer] $

gibi bir karakter dizisiyle (haz›r iflareti: prompt) belirtir.
cp

eski-dosya

yeni-dosya

gibi bir komut verdi¤inizde, kabuk program›, “cp” harflerini çal›flt›rmak istedi¤iniz program›n ad› olarak; “eski-dosya” ve “yeni-dosya” sözcüklerini ise bu cp program›n›n iki parametresi olarak kabul edecektir.
Kabu¤un yapaca¤› bir sonraki ifl, çal›flt›rmak istedi¤iniz bu cp program›n›n
sakland›¤› disk dosyas›n› bulmak olacakt›r. Bu arama iflinin temelinde, sizin
için tan›mlanm›fl olan PATH kabuk ortam de¤iflkeninin o andaki de¤eri yatmaktad›r. Bu de¤iflkenlerin de¤erleri tipik olarak
/usr/local/bin:/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/home/cayfer/bin

benzeri bir karakter dizisi olacakt›r.
Kendi PATH de¤iflkeninizi görmek isterseniz “echo $PATH” komutunu kullanabilirsiniz.
bash program›, PATH de¤iflkeninin de¤eri içinde, “:” karakteriyle birbirle-

rinden ayr›lm›fl olan dizinleri s›rayla taray›p bu dizinlerin içinde, sizin çal›fl-
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t›rma yetkiniz olan “cp” isimli bir dosya arayacakt›r. Arama, dizin isimlerinin PATH de¤iflkeninde verilifl s›ras›na göre yap›lacakt›r.
Örne¤imize göre, bash program›, cp isimli dosyay› önce /usr/local/bin
dizininde, orada bulamazsa /bin dizininde; orada da bulamazsa /usr/bin;
olmazsa /usr/X11R6/bin dizininde, gene bulamazsa /home/cayfer/bin dizininde arayacakt›r. Kabuk program›n›z söz konusu dosyay› bu dizinlerden
hiçbirinde bulamazsa,
bash: cp: command not found

diye, komutu tan›yamad›¤›na iliflkin bir hata mesaj› vererek yeniden komut
bekleme durumuna dönecektir.
E¤er cp program dosyas› bu dizinlerden birinde bulunursa, bu dosyan›n eriflim yetkileri kontrol edilecektir. cayfer’in bu program› çal›flt›rmaya yetkisi
varsa cp program› kabuk taraf›ndan belle¤e yüklenecek ve çal›flt›r›lacakt›r.
Varsa, komut sat›r›nda verilen parametreler çözümlenip (çözümlemeden ne
kasdetti¤imizi biraz sonra aç›klayaca¤›z) cp program›na aktar›lacakt›r.
Yüklenen program çal›flmaya bafllad›¤›nda kontrol art›k cp program›na geçmifltir. Parametrelerin do¤ru s›rada ve say›da verilip verilmedi¤ini her program kendisi kontrol eder ve gerekirse uygun hata veya uyar› mesajlar› üreterek, kullan›c›y› uyar›r.
Bir komut verildi¤inde o komuta iliflkin hangi program dosyas›n›n belle¤e
yüklenece¤ini merak etti¤inizde
which komut

komutunu kullanabilirsiniz. “Böyle bir fleyi neden merak edeyim ki?” diyorsan›z bilgisayar›n›zda ayn› isme sahip iki program dosyas› olabilece¤ine dikkatinizi çekeriz.
Örne¤in kendiniz C dili ile “bc” diye bir program yazabilir ve kiflisel dizininize yerlefltirebilirsiniz. Program›n›z› güzelce hatas›z derledikten sonra çal›flt›rmak için “bc” komutunu verdi¤inizde garip fleyler oldu¤unu gözleyebilirsiniz. ‹lk akl›n›za gelen “acaba do¤ru program› m› çal›flt›r›yorum?” olmal›d›r.
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Bu soruya yan›t bulmak için:
which bc

komutunu verdi¤inizde göreceksiniz ki sizin yazd›¤›n›z bc program› de¤il,
/usr/bin/bc çal›fl›yor. Çünkü bash kabu¤u çal›flt›raca¤› komuta iliflkin
program dosyas›n› PATH de¤iflkenindeki dizinlerde ararken /usr/bin dizinindeki bc dosyas› sizin kiflisel dizininizdeki bc dosyas›ndan daha önce bulunuyor.

Böyle bir durumda ya kendi program›n›z› yerini aç›kça belirterek; yani komut olarak
/home/cayfer/bc
./bc

veya

girerek (“./bc”, bu dizindeki bc” anlam›nda) çal›flt›rmal›s›n›z; ya da PATH de¤iflkeninizi kendi kiflisel dizininiz daha önde olacak flekilde de¤ifltirmelisiniz.
Kopyalama komutunu, çal›flma dizinindeki tüm dosyalar›
/disk2/home2/ayfer dizinine kopyalayacak flekilde
cp

*

/disk2/home2/ayfer

verdi¤inizi varsayal›m ve bash kabu¤unun neler yapaca¤›na bir göz atal›m.
Bu komutu gören bash, komut ad› olan cp sözcü¤ünü bulduktan sonra, bu
komutun parametrelerini bulup ç›karmaya çal›flacakt›r. Komut sat›r›n› tararken * karakterine rastlay›nca, “tüm dosyalar” anlam›na gelen bu iflaret yerine, çal›flma dizininde yer alan tüm dosya ve dizinlerin isimlerini yan yana
gelecek flekilde yerlefltirecektir.
Yani komut sat›r›,
cp abc dosya1 dosya2 xyz x123 /disk2/home2/ayfer

sat›r›na benzer bir flekle dönüfltürülecektir. (Çal›flma dizininde sadece abc,
dosya1, dosya2, xyz ve x123 dosyalar›n›n oldu¤unu varsayarak.) Bu dönü-
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flümü ekranda gözleyemezsiniz; ancak bu tip dönüflümlerin oldu¤unu bilmeniz ve komutlar› verirken bu dönüflümleri dikkate alman›z çok önemlidir.
Baz› durumlarda kabuk programlar›n›n komutlar›n›zdaki parametreleri yorumlay›p açmaya çal›flmas›n› istemezsiniz. Böyle bir gereksinim duyarsa-

n›z (ki find komutunu kullan›rken duyacaks›n›z); kabuk program›n›n kur-

calamas›n› istemedi¤iniz parametreleri t›rnak içinde yazmal›s›n›z. E¤er ka-

buk program›n›n irdelemeden komuta aktarmas›n› istedi¤iniz özel karakter
tek bir karakterden olufluyorsa, o karakteri t›rnak içine almak yerine, önüne bir “\” (back slash) yerlefltirebilirsiniz.

Bu arada, kabuk taraf›ndan çal›flt›r›lan programlar›n s›f›r›nc› parametrelerinin de bulundu¤unu söylemeden geçemeyece¤iz. Bir program çal›flt›r›ld›¤›nda, s›f›r›nc› parametresi, program›n kendi ad›d›r. Böylece, her program,
hangi isimle kullan›ld›¤›n› bilebilmektedir. Bu özelli¤e tipik örnek gzip ve
gunzip komutlar›d›r. Bu iki komuta ait program dosyalar› asl›nda t›pat›p
ayn› dosyad›r. Asl›nda gzip isimli dosya gerçekten bu isimle diskte yer al›rken, gunzip sadece bu dosyaya bir ba¤lant› da (link) olabilir. Yani gzip komutunu da verseniz, gunzip komutunu da verseniz ayn› program dosyas›
belle¤e yüklenip çal›flt›r›l›r. Bir dosyay› s›k›flt›rmas› gerekti¤ini mi yoksa s›k›flt›r›lm›fl bir dosyay› açmas› m› gerekti¤ini anlamak için program s›f›r›nc›
parametreye, yani hangi isimle çal›flt›r›ld›¤›na bakarak karar verir.

Kabuk De¤iflkenleri
(ya da Ortam De¤iflkenleri)
bash kabuk programlar› içinde çeflitli de¤iflkenler tan›mlaman›z mümkün-

dür. Hatta baz› standart de¤iflkenler zaten öntan›ml›d›r. Öntan›ml› kabuk
de¤iflkenleri aras›nda en önemlileri flunlard›r:
Baz› Önemli bash Kabuk De¤iflkenleri
PATH
HOME

Bir komut verildi¤inde, komut program›n› oluflturan dosyan›n
aranaca¤› dizinler listesini içeren de¤iflkendir.
Kullan›c›n›n kiflisel dizininin ad›n› içeren de¤iflkendir. Sisteme
ba¤land›¤›n›zda kabuk program› taraf›ndan otomatik olarak
yarat›l›r.
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TERM

DISPLAY

HISTSIZE

SHELL
LD_LIBRARY_PATH

Kulland›¤›n›z terminalin tipini belirleyen de¤iflkendir. X alt›nda çal›fl›rken genellikle “xterm”
de¤erini içerir. Windows bir makinadan telnet
ile ba¤lan›ld›¤›nda ise “vt100” de¤eri verilmelidir; daha do¤rusu önerilir.
X alt›nda çal›fl›rken grafik ekran görüntülerinin
gönderilece¤i X sunucusunun adresini ve ekran
numaras›n› içermelidir. Kendi bilgisayar›n›zda
çal›fl›rken “:0.0” de¤erini içerir. Bir baflka bilgisayarda çal›flt›raca¤›n›z X uygulamas›n›n görüntüsünü kendi ekran›n›za almak istedi¤inizde
o di¤er bilgisayara ba¤lant› kurmak için kulland›¤›n›z terminal ekran›nda çal›flmakta olan kabuk program›n›n DISPLAY de¤iflkeninde
“192.168.10.32:0” gibi bir de¤er olmal›d›r.
Buradaki 192.168.10.32 yerine önünde oturdu¤unuz grafik ekran›n tak›l› oldu¤u bilgisayar›n IP numaras› veya ad› gelmelidir.
Kabuk program›n›z›n, en son verilen kaç komutu saklayaca¤›n› gösteren de¤eri içerir. Kabuk programlar›, her kullan›c›n›n kulland›¤› son
HISTSIZE
komutu kiflisel dizinlerdeki
.bash_history isimli dosyalarda saklar.
O anda çal›flmakta olan kabuk program›n›n yeri
ve ad›d›r. (/bin/bash gibi.)
Programlar›n kulland›klar›, paylafl›lan kütüphanelerin aranaca¤› dizinleri s›ras›yla gösteren bir
karakter dizisi içerir. Kullan›m mant›¤› PATH de¤iflkenine çok benzer; yaln›zca aranan program
de¤il, kütüphanedir.

Herhangi bir anda, kabu¤unuzda tan›ml› olan de¤iflkenleri ve/veya de¤erlerini merak ederseniz,
env

komutunu kullanabilirsiniz.
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Kabuk de¤iflkenleri, standart isimli birtak›m de¤iflkenlerle s›n›rl› de¤ildir.
Kulland›¤›n›z uygulama programlar›, çal›flma ortam›n› tan›mlamak için özel
de¤iflkenlerin tan›mlanmas›n› ve özel de¤erler verilmesini gerektirebilir. Örne¤in Oracle istemcileri ORACLE_HOME ve ORACLE_SID isimli iki kabuk de¤iflkeni tan›mlanm›fl olmas›n› ister.
Bir nedenle bir kabuk de¤iflkeni tan›mlamak ya da tan›ml› bir de¤iflkenin
ad›n› de¤ifltirmek gerekti¤inde; örne¤in DISPLAY de¤iflkenine
“192.168.10.33:0” de¤erini vermeniz gerekti¤inde

export DISPLAY=192.168.10.33:0

komutunu kullanmal›s›n›z.
Komut sat›r›ndan istedi¤iniz gibi kabuk de¤iflkeni tan›mlayabilir ya da de¤erlerini de¤ifltirebilirsiniz; ancak bu de¤ifliklik kal›c› olmaz. Kabuk program› kapat›ld›¤›nda ya da öldürüldü¤ünde tan›mlad›¤›n›z de¤iflken de kaybolur gider. Ayr›ca bu flekilde yap›lan bir tan›m, yanl›zca tan›m›n yap›ld›¤› kabuk için geçerlidir. Yani, bir anda ayn› bilgisayara ba¤l› olan üç telnet pencereniz varsa, bunlardan birinde verece¤iniz export komutu yaln›zca o terminal penceresinde çal›flan kabuk için geçerli olacakt›r. Tüm pencereleriniz
de geçerli ve kal›c› bir kabuk de¤iflkeni tan›m› yapmak istiyorsan›z, bu ifli ya-
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pan export komutunu kiflisel dizininizdeki .bashrc dosyas›na eklemelisiniz. Bu tan›m›n tüm kullan›c›lar için geçerli olmas›n› istiyorsan›z, ayn› eklemeyi /etc/bashrc dosyas›na da yapmal›s›n›z (nokta yok).

Programlar› Arka Planda Çal›flt›rmak
Diyelim ki, çok büyük bir disk dosyas›ndaki (söz gelimi 200 Mbyte) müflteri
kay›tlar›n› alfabetik s›rada dizmek istiyorsunuz. Bu iflin, kulland›¤›n›z bilgisayar sisteminde yar›m saat sürece¤ini varsayal›m. E¤er tek ifl düzeninde çal›flan bir iflletim sistemi kullan›yor olsayd›n›z, sort s›ralama komutunu verdikten sonra yeme¤e ç›kabilir veya köpe¤inizi dolaflt›rmaya götürebilirdiniz;
çünkü s›ralama bitinceye kadar bilgisayar›n›zdan bir baflka amaçla yararlanman›z söz konusu olamazd›. Oysa LINUX iflletim sisteminde, s›ralamay› arka planda bir ifl olarak bafllatt›ktan sonra, ön planda baflka ifller yapman›z
mümkündür. Bunu yapabilmek için tek yapman›z gereken, arka planda yap›lmas›n› istedi¤iniz ifli bafllatan komutun sonuna bir “&” iflareti eklemektir.
sort musteri_dosyasi > sıralı_dosya &

Diyeceksiniz ki “arka planda çal›flt›rmaya ne gerek var, yeni bir telnet penceresi açar, uzun ifli orada bafllat›r›m ve normal çal›flmamda kulland›¤›m
pencereye geri dönerim!” Do¤ru! Yapabilirsiniz. Mis gibi de çal›fl›r. Geri
planda ifl çal›flt›rmak için komut sonuna “&” iflareti koyma fikri, yeni bir pencere açmaya üflenenler içindir...
Elbette ki her ifl bu flekilde arka planda çal›flt›r›lmaya uygun de¤ildir. Örne¤in, bir editör program› gibi, kullan›c›n›n sürekli olarak klavyeden bilgi girmesini gerektiren programlar arka planda çal›flt›r›lsa bile, sürekli ilgi istedikleri için bu tip bir çal›flma anlaml› olmaz. Oysa yukar›daki s›ralama örne¤imizde, s›ralama süresince kullan›c›dan herhangi bir bilgi istenmeyecektir.
S›ralama program› arka planda sessizce çal›fl›p iflini bitirecektir.
Baz› programlar kullan›c›dan bir bilgi istememekle birlikte, sürekli olarak
ekrana yapt›klar› iflin geliflmesini aç›klayan bilgiler dökerler. Bu tip bir program› arka planda çal›flmak üzere bafllatt›¤›n›zda, sürekli olarak ekrana gelen
bilgiler yüzünden ön planda baflka bir ifl yapman›za pek olanak kalmaz. Örne¤in, genellikle bir dizindeki tüm dosya ve alt dizinleri tek bir dosya içinde
toplamak (paketlemek) için kullan›lan tar komutunu,
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tar -cvf hepsi.tar /home/ayfer &

fleklinde verirseniz (bu komutla ilgili detayl› bilgiyi daha ileride verece¤iz;
flimdilik komutun ne yapt›¤› ve parametrelerinin ne oldu¤u üzerinde durmay›n›z), program arka planda iflini yapacakt›r, ama bir yandan da paketledi¤i dosyalar›n isimlerini ekrana listeleyecektir. Bu flekilde her saniye yeni
bir sat›r listelenen bir ekranda baflka bir ifl yapmak pek kolay olmayacakt›r.
Ancak ayn› komutu,
tar -cvf hepsi.tar /home/ayfer > /tmp/tarmesajlari &

fleklinde verirseniz, ekrana gelmesi gereken tüm mesajlar, /tmp dizinindeki
tarmesajlari isimli bir dosyaya yönlendirilmifl olacakt›r. ‹fl bittikten sonra
tarmesajlari dosyas›na bakarak paketleme iflinin baflar›yla bitip bitmedi¤ini ve kopyalanan dosyalar›n listesini görebilirsiniz.
Geri planda bafllatt›¤›n›z ifllerin hata mesaj› üretmeleri durumunda mesajlar
STDERR’e gidecektir. Çal›flt›¤›n›z ekrana z›rt p›rt hata mesaj› gelmesini istemiyorsan›z program› bafllat›rken hata mesajlar›n›; daha do¤rusu STDERR’i
bir dosyaya ya da dipsiz kuyuya yönlendirebilirsiniz.
cp –r /home/cayfer/tmp/* /yedek 2> /tmp/hatalar
cp –r /home/cayfer/tmp/* /yedek 2> /dev/null
Dikkat ederseniz, STDERR’i yönlendirirken “2>” karakterleri kullan›l›yor.
Oysa STDOUT yönlendirilirken yaln›zca “>” kullan›l›yordu.

Ön Planda Çal›flan Programlar›
Arka Plana Atmak
Baz› durumlarda, bafllatt›¤›n›z bir program›n ne kadar süreyle çal›flaca¤›n›
önceden kestiremezsiniz. ‹flin uzun sürece¤ini ve sessiz çal›flan bir ifl oldu¤unu sonradan fark edersiniz ya da iflin bu özelliklerini bilseniz bile, bofl bulunup komut sat›r›n›n sonuna “&” koymadan Enter tufluna bas›verirsiniz. Örne¤in, bir dizindeki tüm dosyalar› bir baflka diske ya da dizine kopyalama
komutunu,

265

Kim Korkar LINUX’tan?

cp -r /home/ayfer /disk2/home2

fleklinde verdi¤inizi ve program› ön planda bafllatt›¤›n›z› varsayal›m. Bafllatt›ktan birkaç saniye (ya da birkaç dakika) sonra iflin uzun sürece¤ini fark ettiniz ve “Tüh! Keflke arka planda bafllatsayd›m!” dediniz. E¤er kabuk program› olarak bash kullan›yorsan›z sorun de¤il...
Klavyenizden,
^Z

(Ctrl-Z)

tufluna basarsan›z (Control tuflu bas›l›yken Z tufluna da basarsan›z) ekranda,
Suspended.

mesaj›n› görürsünüz. Bu mesaj, o s›rada ön planda çal›flan iflinizin geçici olarak ask›ya al›narak durduruldu¤unu göstermektedir. Ancak, buradaki “durduruldu” ifadesi, iflinizin tamamlanmadan kesildi¤i anlam›nda de¤ildir. Buradaki durdurma, müzik kaseti çalan teyplerdeki Pause dü¤mesinin görevine benzeyen bir durdurmad›r. ‹fliniz çal›flmaya ara vermifl ve devam edebilmek için sizden bir komut bekler durumdad›r.
Bu noktada,
bg

(Background)

komutu verirseniz, ifliniz arka planda çal›flmaya devam edecektir. Ancak, o
anda ekranda bir de,
[1] cp ... &

mesaj› görünecektir. Bu mesaj›n anlam› k›saca program›n›z›n geri plana çekildi¤ini ve geri planda çal›flan iflleriniz aras›ndaki numaras›n›n 1 oldu¤udur.
Geri plandaki 1 numaral› ifli tekrar ön plana almak isterseniz,
fg

%1 (Foreground)

komutunu verebilirsiniz. (E¤er arka plana at›lm›fl tek bir ifliniz varsa, “%” iflaretini ve ard›ndaki numaray› girmeniz gerekmez.)
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Arka planda çal›flmak üzere bafllat›lacak, ya da sonradan arka plana at›lacak
ifllerin say›s› ile ilgili herhangi bir s›n›rlama yoktur. Ancak, arka plan ya da
ön plan olsun, çal›flan her iflin bilgisayar›n performans›ndan bir pay alaca¤›n› unutmamal›s›n›z.
Bazen, arka planda bafllatt›¤›n›z ya da sonradan arka plana att›¤›n›z ifllerin
hesab›n› flafl›rabilirsiniz. Böyle bir durumda,
jobs

komutunu verirseniz, arka plana at›lm›fl ifllerin bir listesini al›rs›n›z.

Kabuk Programlama
Bu bölümde amac›m›z, okuyuculara kabuk programlamay› ö¤retmek de¤il,
sadece bu kavram›n nas›l bir fley oldu¤u konusunda fikir vermektir. Asl›nda
oldukça karmafl›k bir ifl olan ve deneyim isteyen kabuk programlama, programc›l›k deneyimi olmayan LINUX kullan›c›lar›n›n pek ilgisini çekmemekle
birlikte programc›l›k temeli olan okuyuculara oldukça ilginç gelebilir.
LINUX kabuklar› (bash, csh, tsch gibi) asl›nda oldukça geliflmifl birer
programlama
dilini
çözümleyebilecek
yetene¤e
sahiptirler. Genel amaçl› ifller için pek kullan›fll› olmamakla birlikte ileri düzeydeki
kullan›c›lar›n ve sistem yöneticilerinin en de¤erli araçlar›ndand›r.
csh ve bash kabuk programlama dilleri birbirlerinden oldukça farkl›d›r. Bu
kitapta verece¤imiz örnekler yaln›zca bash kabu¤u için olacakt›r.

Her ne kadar LINUX kullanmak için bash ya da bir baflka kabukla programlama yapmaya gerek olmasa da LINUX/UNIX sistem yöneticisi olmay›
düflünenlerin bu ifllerden biraz anlamas› çok yararl› olacakt›r. Kabuk programlama konusunda daha fazla ayr›nt›ya girmek isteyen okuyucular için internet’te “bash programlama”, “bash programming” anahtar sözcükleriyle
bir tarama yapmalar›n› öneririz.
fiimdi isterseniz birkaç örnek kabuk program›na göz atal›m:
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‹lk Kabuk Program› Örne¤i
‹lk örnek çok da anlaml› bir ifl yapmamakla birlikte kabuk programlar›n›n
neye benzedi¤ini göstermek aç›s›ndan tipik bir bash kodudur.
Öncelikle afla¤›daki LINUX komutlar›n› vi editörünü kullanarak “ornek1.sh”
isimli bir dosyaya kaydediniz. (Asl›nda vi editörünü kullanmak zorunda de¤ilsiniz elbette ama kabuk programlamayla ilgilendi¤inize göre sistem yöneticisi
olma yolunda ilerliyorsunuz demektir; bu durumda da vi bilmeden olmaz.
Neyse, flimdilik istedi¤iniz editörü kullanabilirsiniz.)
#!/bin/bash
COUNT=1
while [ $COUNT -le 100 ]
do
ls | wc -l
sleep 2
COUNT=`expr $COUNT + 1`
done

Yukardaki bash kabuk program› iki saniyede bir toplam 100 kez “ls” komutunu çal›flt›r›p bu komutun üretti¤i sat›rlar› sayacakt›r.
fiimdi bu k›sa bash program›n›n sat›rlar›na bir göz gezdirelim:
#!/bin/bash: bash kabuk programlar›nda aç›klama sat›rlar› (comment)
“#” ile bafllar. Bu sat›r ilk bak›flta bir aç›klama sat›r› gibi görünse de asl›nda

çok özel bir anlam› vard›r. Bir kabuk program›n›n ilk sat›r› olmas›; ayr›ca ilk
iki karakterinin “#!” olmas›, bu kabuk program dosyas›ndaki sat›rlar›n
/bin/bash program›yla yorumlanmas› gerekti¤ini belirtmektedir. Bir kabuk
program›n›n bafl›nda, program›n hangi kabukla çal›flt›r›laca¤›n›n belirtilmesi oldukça önemlidir. Bu sat›r olmad›¤›nda, kabuk program› yaln›zca bash
kabu¤u ile çal›flan kullan›c›lar taraf›ndan baflar›yla çal›flt›r›labilir. Oysa bu
sat›r sayesinde, kullan›c›n›n komutu verdi¤i s›rada kulland›¤› kabuk ne olursa olsun, önce /bin/bash kabu¤u bafllat›lacak, program da bu kabuk içinde çal›flt›r›lacakt›r. Program bitti¤inde bu program için bafllat›lm›fl kabuk da
bitecek ve kullan›c› kendi kabu¤una geri dönecektir.
COUNT=1: COUNT isimli bir de¤iflkene 1 de¤eri atan›yor. Kabuk de¤iflkenle-

rinin isimleri genellikle büyük harflerle yaz›l›r. Bu kesin bir kural olmamak-
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la birlikte kullan›lacak de¤iflkenlerin isimlerinin LINUX komutlar›yla kar›flmamas› için yararl› bir gelenektir.

while [ $COUNT -le 100 ]: $COUNT de¤iflkeninin de¤eri 100’den küçük ve-

ya eflit oldu¤u sürece tekrarlanacak bir döngü bafll›yor.

do: while kal›b›n›n bir parças›d›r. Döngü içindeki komut sat›rlar› “dodone” deyimleri aras›na yaz›l›r.
ls | wc –l: “ls” komutu ve “wc –l” komutlar› birlikte çal›flt›r›l›p ls komutunun ç›kt›lar› wc komutuna girdi olarak yönlendirilip sat›rlar say›l›yor.
sleep 2: ‹ki saniye beklemek için sleep komutu.

COUNT=`expr $COUNT + 1`: $COUNT de¤iflkeninin de¤erini bir artt›ran ko-

mut.

done: while döngüsündeki deyim grubunun sonunu belirliyor.
ornek1.sh isimli dosyadaki bu bash komutlar›n› bir program gibi çal›flt›ra-

bilmek için sisteme bu dosyan›n “çal›flt›r›labilir” program dosyas› oldu¤unu
belirtmek gerekir. Bu komutu kimlerin kullanabilece¤ine ba¤l› olarak
chmod a+x ornek1.sh

veya
chmod u+x ornek1.sh

veya
chmod 755 ornek1.sh

gibi bir komutla dosyan›n çal›flt›rma yetkilerini düzenleyebilirsiniz.
Son olarak da komutu çal›flt›rmak için:
./ornek1.sh

komutunu verebilirsiniz. E¤er PATH de¤iflkeninizde “çal›flma dizini” anlam›nda “.” yoksa, komutun bafl›na “bu dizindeki” anlam›na gelen “./” iflaretini
koyman›z; yani komutu “./ornek1.sh” fleklinde yazman›z gerekecektir.
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‹kinci Kabuk Program› Örne¤i
Bu örne¤imiz ileri düzey bir bash program› olacak. Amac›m›z bash programlaman›n tüm detaylar›n› ö¤retmek olmad›¤› için bu program›n ayr›nt›lar›na
girmeyece¤iz. Programc›l›k deneyimi olup bash programlamay› ayr›nt›l› olarak ö¤renmek isteyen kullan›c›lar›n baflka kaynaklara yönelmesi gerekecektir.
#!/bin/bash

# lsx : Dizin yapısını hiyerarşik olarak görüntüler.
ara () {

for DIZIN in `echo *`

# Fonksiyon tanımı

do

if [ -d $DIZIN ] ; then
W_DUZEY=0

while [ $W_DUZEY != $DUZEY ]
do

echo -n “| “

W_DUZEY=`expr $W_DUZEY + 1`

done

if [ -L $DIZIN ] ; then

echo “+---$DIZIN” `ls -l $DIZIN | sed ‘s/^.*’$DIZIN’ //’`

else

echo “+---$DIZIN”

if cd $DIZIN ; then

DUZEY=`expr $DUZEY + 1`
ara

fi

fi

fi

DIR_SAYISI=`expr $DIR_SAYISI + 1`

done

cd ..

if [ $DUZEY ] ; then
fi
}
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#

# Başlıyoruz… (Ana program)
#

CALISMA_DIZINI=`pwd`

if [ $# = 0 ] ; then
cd `pwd`

else
fi

cd $1

echo “Başlangıç dizini : `pwd`”
DEVAM=0
DUZEY=0

DIR_SAYISI=0
W_DUZEY=0

while [ $DEVAM != 1 ]
do

ara

done

echo “Toplam $DIR_SAYISI dizin bulundu.”
#

# Program başlatıldığındaki çalışma dizinine geri dön
cd $CALISMA_DIZINI

Yukardaki program› dikkatle incelerseniz C, PASCAL gibi genel amaçl›
programlama dillerindeki komut yap›lar›n›n eflde¤erlerini, hatta özyinelemeli (recursive) fonksiyonlar›n dahi kullan›labildi¤ini göreceksiniz. Hat›rlarsan›z, bash kabu¤unun asl›nda çok geliflmifl bir programlama arac› oldu¤unu daha önce de vurgulam›flt›k.
fiimdi bu bash program›n› bir UNIX komutu gibi kullanabilmek için yapman›z gerekenleri bir gözden geçirelim:
Öncelikle bash kodunu içeren dosyan›n “çal›flt›r›labilir” bir dosya olmas›
gerekir:
chmod 755
chmod a+x

lsx
lsx

veya

gibi komutlar bir dosyay› herkes taraf›ndan çal›flt›r›labilir hale getirilebilir.
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Dosyaya herkes kolayca eriflebilsin diye dosya, kodu yazan programc›n›n
kiflisel dizininden, /usr/local/bin dizinine kopyalanmal›d›r.
/usr/local/bin dizinine dosya kopyalayabilmek için root kullan›c› kimli¤ine bürünmek gerekecektir:
su cp /home/cayfer/lsx

/usr/local/bin

Art›k PATH de¤iflkeninde /usr/local/bin olan tüm kullan›c›lar rahatl›kla
yeni lsx komutunuzu kullanabilecektir.
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