
8.DERS

(UNIX/LINUX TEMEL KAVRAMLAR)

1



UNIX ve Linux-1

2

UNIX, 1970'li yılların başında AT&T Bell Laboratuvarları'nda 
geliştirilmesine başlanmış çok kullanıcılı (multi user) ve çok 
görevli (multi-tasking) bir işletim sistemidir. 

C programlama dilinin aynı yıllarda Dennis Ritchie tarafından 
bulunmasından sonra, 1973 yılında sistemin tümü bu dil ile 
yeniden yazılmıştır.

1977 yılında AT&T'nin daha önce ücretsiz olarak uygun 
gördüğü kuruluşlara sağladığı UNIX ticari bir ürün haline 
gelmiştir.
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UNIX, uzun geçmişi nedeni ile oldukça kararlı ve oturmuş bir 
işletim sistemidir. Bu nedenle özellikle görev kritik
uygulamalarda neredeyse alternatifsizdir. 

Bir çok kurum ve kuruluş bu nitelikleri nedeni ile bilişim
uygulamalarını UNIX ve türevi işletim sistemlerinde 
sürdürmektedir.
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Linux, Finli bir öğrenci olan Linus Torvalds
tarafından deney seti olarak geliştirimine 
başlanmış bir UNIX türevidir. 

Torvalds, tek disketlik açılış-uyumlu 
bir sistem ile Intel i386 uyumlu kişisel 
bilgisayarını başlatmayı deniyordu. 

Bu çalışmasında Torvalds, akademik çevrelerde popüler bir UNIX türevi 
olan MINIX sisteminden daha iyi bir işletim sistemi sisteminden daha iyi 
bir sistem yazıp yazamayacağı konusunda kendisini sınamaya karar verdi. 

5 Ekim 1991 tarihinde ilk çalışan LINUX çekirdeğini (0.01 sürümü ) 
tanıtıldı. Oluşturduğu ilk taslakları Internet üzerindeki muhtelif haber 
gruplarına göndererek, sistemin geliştirimi için destek istedi. Beklediğinin 
çok üzerinde destek gören projeye LINUX adı verildi. 
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LINUX projesinin bugünkü başarısının en büyük nedenlerinden birisi 
Özgür Yazılım Vakfı (Free Software Foundation - FSF) tarafından 
hamiliği yapılan GNU (GNU is Not Unix) projesidir.

Çoğunlukla Linux denilse de, daha doğrusu GNU/Linux  demektir. 
Çünkü, Linux çekirdeğin adıdır, geri kalan her şey GNU projesi ile 
başlamıştır. 

LINUX işletim sisteminin yalnızca çekirdeğini oluşturmaktadır. Sistemin 
tüm diğer bileşenleri GNU vb. kaynaklardan sağlanan özgür yazılım 
ürünlerinden oluşmaktadır.
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Açık Kaynak Kodlu Yazılım (open-source software) , kaynak kodu 
isteyen herkese açık olan yazılımlardır. 

Bu tür yazılımların ayırt edici özelliği kullanıcıya yazılımı değiştirme 
özgürlüğü sağlamasıdır.

Açık kaynak kodlu yazılımlar, uyarlanabilir, sağlam, hızlı ve güvenlidir. 
Açık kaynak kod dünyası, yeni bir yazılım üretme biçimi, yeni iş 
modelleri sunmaktadır. 

Dünyanın her tarafından bilişim uzmanlarınca imece yöntemi ile 
endüstri standartlarında geliştirilen açık kaynak kod yazılımları, 
insanlığın ortak malıdır
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Genel Kamu Lisansı (General Public License-GPL)

GPL lisans anlaşması, 1983 yılında Richard Stallman
tarafından geliştirilmiş, çok akıllıca detaylarla 
bağlayıcılığı bulunan, teşvik edici, gerek kullanıcı 
gerekse üretici tarafa büyük olanaklar 
sağlayan bir lisans türüdür. 

GPL'nin en çok üzerinde durduğu konu yazılımların kaynak kodu ile birlikte 
dağıtılmasının gerekliliğidir. 

Kullanıcı, bu kaynak kodu alıp inceleyebilir, üzerinde istediği değişikliği 
yapabilir, kendi projelerinde, yazılımlarında kodun tamamını ya da bir 
parçasını kullanabilir. 
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Genel Kamu Lisansı (General Public License-GPL)

Hatta başkasının kod parçasını alıp bir kaç değişiklik yapıp, satarak maddi 
kazanç da elde edebilir. Ama tek bir şartla, yeni üretilen program da GPL ile 
lisanslanmak zorundadır.

GPL yazılımları ücretsiz olmak zorunda değildir. 

Üretici firma ya da kuruluş, yazılımını GPL ile  lisanslayıp, dağıtabilir ve 
karşılığında da bir ücret talep edebilir. 

Fakat, GPL yazılımların çok büyük bir kısmı ücretsizdir. Genel yaklaşım 
yazılımdan değil, kullanıcıya sunulan destekten para kazanılması şeklindedir. 
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LINUX, bütün diğer UNIX türevlerinden beklenebilecek gerçek çok 
görevlilik, sanal bellek kullanımı, TCP/IP ve ağ desteği, bellek yönetimi gibi 
özellikleri yüksek kalite ile sağlamaktadır. 

Kaynak kodunun açık olması ve yazılımın özgürce dağıtılması nedeni ile 
hatalar kısa sürede giderilebilmekte, hatta bazı durumlarda potansiyel 
hatalar henüz ortaya çıkmadan giderilebilmektedir.
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Linux Dağıtımları

Açık kaynak işletim sistemi Linux’un yüzlerce sayıda farklı sürümü (dağıtımı) 
vardır. Bütün Linux sürümleri, işletim sisteminin temeli olan ortak çekirdeği 
kullanmaktadır. 

Fakat farklı firma ve kuruluşlar, açık kaynak kodlu olan çekirdek üzerine kendi 
değişikliklerini ekleyerek işletim sistemini yapılandırmaktadırlar. 

Benzer şekilde Linux sürümlerinde kullanılan temel programların büyük bir kısmı 
da açık kaynak kodlu olduğu için ortak programlar farklı uyarlamalarla 
sürümlerde yer almaktadır. İsteyen herkes kendi Linux sürümünü hazırlayabilir.
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GNU projesi sadece işletim sistemini değil, kullanıcının ihtiyaç
duyacağı her türlü programı açık kaynak kodlu olarak temin
etmeyi amaçladığından:

– Çok çeşitli ihtiyaçlar için bir çok program
– Aynı işi yapan çok sayıda program
ortaya çıkmıştır.

• Bunun sonucunda değişik ekipler değişik amaçlarla bu programlar arasında 
seçimler ve kendi amaçlarına uygun ayarlamalar yaparak, hazır çözümler 
sunmuşlardır.

• Bu değişik linux çözümlerine Dağıtım (Distribution) denir.
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Yüzlerce Linux dağıtımı mevcuttur, bazıları:
• Debian Tabanlılar
– Debian
– Ubuntu / Kubuntu

• Rpm paketi Tabanlılar
– RedHat / Fedora
– SuSE
– CentOS
– Scientific Linux

• Diğerleri
– Gentoo
– Slackware
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Yaygın olarak kullanılan Linux 
dağıtımlarından bazıları;



UNIX ve Linux-14

14

Biz işletim sistemleri dersi kapsamında Linux UBUNTU dağıtımı üzerinde işlem 
yapacağız. Aslında bütün Linux dağıtımları aynı çekirdeği kullandıkları için 
birbirlerinden çok farklı değildir. 

Linux dağıtımlarının aralarındaki en önemli farklar grafik ara yüzleri ile 
dağıtımlar içindeki yardımcı programların türleri ile sınırlıdır.

Bundan dolayı bu ders kapsamında verilen bütün komutlar diğer Linux 
dağıtımlarında da kullanılabilir.  
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Ubuntu dağıtımının diğer Linux dağıtımlarından  ayıran en önemli farkı oldukça 
kolay ve gelişmiş olan grafik ara yüzü ve kurulum kolaylığıdır.

Ubuntu Güney Afrika'lı girişimci Mark Shuttleworth'e ait Canonical Ltd.'nin 
sponsorluğunda geliştirilmektedir. Canonical, Ubuntu'yu bireysel ve kurumsal 
tüm kullanıcılara tamamen ücretsiz olarak sunmakta, teknik destek isteyen 
kuruluşlara destek hizmeti vererek gelir elde etmeyi amaçlamaktadır. 

Canonical, iki yılda bir yayınlanan LTS (Uzun Süreli Destek, Long Term Support) 
sürümlerini Ubuntu 12.04'ten itibaren hem masaüstü sürümü için hem de 
sunucu sürümü için beş yıl boyunca güncelleme desteği sunmaktadır. 

Canonical; Ubuntu, Ubuntu Server, Ubuntu TV dışında Kubuntu, Edubuntu, 
Xubuntu, Ubuntu Studio ve Mythbuntu türevlerinin de gelişimine katkı 
sunmaktadır.
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KERNEL (Çekirdek)

Yazılım ve donanım arasında aracı olarak çalışan ve genel 
organizasyonu sağlayan program

Görevleri :
• Proses  kontrolü
• Hafıza yönetimi
• Dosya sistemi organizasyonu
• Giriş/Çıkış kontrolü 

Ayrıca... :
• Donanım tarafını kullanıcıdan saklamak
• Kolay programlanabilir bir arayüz sunmak

Kullanıcı Uygulamaları

İşletim Sistemi Servisleri

Çekirdek

Donanım
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Çekirdek Mimarisi

Donanım

MM

FS

PS

I/O
Görevler arası 

iletişim

İşletim Sistemi Servisleri
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Ubuntu 10  üzerinde çalışan çekirdek sürümü
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Linux Çekirdek Sürümleri

2.6.35

• Birincil çekirdek 

sürüm numarası

• Değişmesi için 
Linux mimarisinin 
neredeyse 
tamamının 
değişmesi gerekir

• İkincil çekirdek sürüm 

numarası

• Tek sayılar “geliştirme” 
çekirdekleri

• Çift sayılar “kararlı” 
çekirdekler

• Ciddi mimari değişimleri

• Alt  sürüm 

numarası

• İkincil sürümler içi 
yeniliklerde değişir.
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Bir ara katman,
Kullanıcı için bir ara yüz,
Hem komut yorumlayıcı hem de programlama dili,
Komutları çalıştırmaya yarayan basit bir makro 

işlemcidir.

KABUK (SHELL)
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Kullanıcıların verdikleri komutları çözümlemek ve bu komutları yerine 
getirecek programları başlatmak için kabuk (shell) programlarını 
kullanır. 

Bu tip komut yorumlayıcıları (command interpreter), tüm işletim 
sistemlerinde kullanılmaktadır; örneğin MS-DOS işletim sisteminde bu 
görevi COMMAND.COM üstlenmiş durumdadır.
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Kabuklar etkileşimli ya da etkileşimsiz kullanılabilirler. 

Etkileşimli kipte, girdi klavyeden kabul edilirken, etkileşimsiz
kipte bir dosyadan okunur. 

Kullanıcıların birden fazla kabuk programı arasından seçim 
yapma ve beğendikleri komut yorumlayıcısını kullanma hakları 
vardır. Hatta, aynı anda birden fazla kabuk programı bile 
kullanılabilirler. 
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O anda kullandığı kabuğu görmek için: $ echo $SHELL

Kabuk değiştirmek için: $ chsh
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Bir UNIX/LINUX işletim sisteminde genel anlamda kullanılan kabuklar;

sh (Shell ya da Bourne Shell): İlk UNIX kabuğu ve çoğu UNIX dağıtımı ile 
birlikte öntanımlı kabuk olarak dağıtılır.

csh (C shell): Berkeley Üniversitesi'nde geliştirilen csh'in C diline benzer 
bir programlama yapısı vardır.

ksh (Korn Shell): sh uyumlu, birçok ek programlama özelliği içeren bir 
kabuk. Bu kabuk da yaygın bir kitle tarafından kullanılıyor.

bash(Bourne Again Shell): Kullanım kolaylığı bakımından en çok rağbet 
gören bash, GNU tarafından kaynak kodu olarak dağıtılıyor. Bash, sh ve 
ksh uyumluluğunu korurken, özellikle etkileşimli kullanıma yönelik 
(komut tamamlama, gibi) birçok yenilik de içerir.

tcsh: csh'in biraz geliştirilmiş hali.
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Bir çok Linux dağıtımı ön tanımlı kabuk olarak bash'i kullanmaktadır. 

Bir kullanıcının kabuğu genel amaçlı yazılmış bir kabuk programı olabileceği 
gibi, UNIX üzerinde çalışabilir herhangi bir program da olabilir. 

Örneğin kolaylıkla /usr/bin/pine yoluna sahip PINE e-posta istemcisini  bir 
kullanıcı için kabuk olarak tanımlayabilirsiniz. 

Bu durumda kullanıcı sisteme girdiğinde yalnız ve yalnız PINE programını 
kullanabilecek, bu programın sunduğu arabirim ile sistem ile 
haberleşebilecektir.
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Kullanıcının sisteme girişi ile birlikte bash kabuğunun açılış-betikleri 
(intialization script) işletilir. 
Bu betikler sırası ile 
/etc/profile, 
~/.bash_profile, 
~/.bash_login, 
~/.profile 

Sisteme farklı bir kabuk ile giriş yapar ve bash'i daha sonra 
çalıştırırsanız, okunacak açılış betiği,

~/.bashrc

Geçici süre ile çalışılan kabuktan çıkıp eski kabuğa dönmek için;

% exit
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UNIX/LINUX  işletim sisteminde "Kullanıcı", sistemden hizmet alan her gerçek kişinin 
sistem üzerindeki karşılığıdır. 

Tanımlanan her kullanıcıya;
Kullanıcı Adı (Login Name): Kullanıcının sistem ile ilişkilerinde kendisini tanıtacağı kısa adı

Parola (Password): Kullanıcının kimliğini sisteme ispatlamak için kullanabileceği ve yalnızca ilgili 
kullanıcı tarafından bilinmesi gereken harf-rakam-sembol karışımı

Kullanıcı Kimliği (User ID): Kimlik kartı sıra numarası gibi düşünülebilecek bir sayı. İşletim 
sistemi tarafından otomatik olarak atanır.

Ana Grup Kimliği (Group ID): Kullanıcının mensubu olduğu gruplardan öncelikli olanı. İşletim 
sistemi tarafından otomatik olarak atanır.

Ev Dizini (Home Directory): Kullanıcının sisteme giriş yaptığında çalışmaya başlayacağı, 
kendisine özel dizin

Kabuk (Shell): Kullanıcının sisteme girişi sonrasında çalıştırılacak ilk program; kullanıcının 
sistem ile tüm müteakip ilişkileri bu yazılım tarafından yönetilir.
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root kullanıcısı; 

root kullanıcı kimliği ve grup kimliği bin (1000) olarak seçilmiş kullanıcıdır 
ve sistem üzerindeki en yetkili kullanıcıdır ve diğer kullanıcılar
için geçerli olan yetki denetimleri root için sistem tarafından geçersiz 
kılınmıştır.

root kullanıcının temel görevleri;

•Ağ servisleri,
• Sistem servisleri,
• Kullanıcı açma ve kapama,
• Yedekleme yapma
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Sisteme kullanıcı eklemek  için useradd komutu kullanılır.
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Bu komutun kullanımı sistemden sisteme değişiklik göstermektedir; kullandığınız 
sistemin kılavuz sayfalarından detaylı bilgi edinebilirsiniz (man useradd). 
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Kullanıcı silmek üzere userdel komutu kullanılmaktadır. 

$ userdel vedat (vedat kullanıcısı sistemden silinir, ev dizini korunur)

$ userdel -r vedat (vedat kullanıcısı sistemden ev dizini ile birlikte silinir)
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UNIX'te yeni bir grup tanımlamak için groupadd komutu kullanılır. 

Bu komutun kullanımı sistemden sisteme değişiklik 
göstermektedir; kullandığınız sistemin kılavuz sayfalarından detaylı 
bilgi edinebilirsiniz (man groupadd). 
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Bir kullanıcının hangi gruplara dahil olduğunu sorgulamak üzere groups
komutundan faydalanılır.
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Sistem üzerinde çalışan bir kullanıcı, herhangi bir anda yalnız ve yalnız bir grubun 
üyesi olarak davranabilir. Sisteme giriş anında, kullanıcının ana grubu olarak 
belirlenen grup üyesi olarak çalışmaya başladığı varsayılır. 
Kullanıcı, dilediği an newgrp komutu ile aktif grubunu değiştirebilir. 

Kullanıcı tanımlarına ilişkin bilgiler /etc/passwd dosyasında grup tanımlarına 
ilişkin bilgiler ise /etc/group dosyasında yer alır.
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Password değiştirmek için  $ passwd komutu kullanılır.
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Kullanıcı tanımlarına ilişkin bilgiler /etc/passwd dosyasında yer alır.
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grup tanımlarına 
ilişkin bilgiler ise 
/etc/group
dosyasında yer alır.
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Arayüz kullanarak 
kullanıcı ve 
grupları yönetmek 
için;

1-)System ---> 
Administration ---> 
Users and Groups
seçilir
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2-) Bu ekranda 
sistemde o anda var 
olan kullanıcılar ve 
bunların özellikleri 
gözükür. 
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3-) Yeni bir 
kullanıcı 
oluşturmak 
için kullanıcı 
adı girilir.
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4-) Oluşturulan 
kullanıcı için şifre 
belirlenir
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5-) Gelişmiş özellikler sekmesine basılarak, kullanıcıya ait 
yetkiler(izinler) ayarlanır.
Bu işlemden sonra kullanıcı tipi özel olarak gözükür.
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6-) İstenirse, kullanıcı ID numarası, ev dizini adresi, sisteme ilk 
girişte kullanacağı kabuk türü , hangi grubun üyesi olacağı belirlenir.
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Grup 
butonundan 
sistemde o 
anda var 
olan gruplar 
ve bu 
gruplara 
atanan 
kullanıcılar 
belirlenir 
veya eklenir 



Linux Temel Kavramlar-30(kullanıcı) 

45


