
 

 

AĞ YÖNETİMİ  VE SERVISLERIN YÖNETİMİ 
 

Kali  ::: ::: ::: :: :: :: : : : 

 

***Yeni Kali ( 2020.1 ) Linux'te  root olmak.    ( kali, kali olarak girilebilir. ) 
https://www.getgnu.org/gnulinux/kali-linux-2020-1de-artik-varsayilan-kullanici-root-degil.html 

 

 Güvenliği gerçekten önemsemiyorsanız ve eski modeli tercih ederseniz, install kali-grant-root yükleyebilir 

ve parolasız kök haklarını yapılandırmak için dpkg-reconfigure kali-grant-root çalıştırabilirsiniz. Kali  

 

 

 
Wifi Kart Sorunu ::: :: : 

apt-get  upgrade 

apt-get  update 

apt-get install wireless-tools 

 

dmesg 

lsusb 

 

ifconfig 

iwconfig 

 

nmcli 

nmtui 

 

ifconfig 

ip addr 

dhclient 

 

 

http://blog.btrisk.com/2016/09/kali-linux-ag-yonetimi.html 

 

old.kali.org 

 

***/etc/network/interfaces 

*** /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf 

*** /etc/resolv.confEzilebilir... 

 

“network-manager” servisi 

https://www.getgnu.org/gnulinux/kali-linux-2020-1de-artik-varsayilan-kullanici-root-degil.html
http://blog.btrisk.com/2016/09/kali-linux-ag-yonetimi.html


“resolvconf” uygulaması 

“dhcp client uygulamaları” 

 

nm-connection-editor Configure Program 

    /etc/NetworkManager/system-connections/ 

    Ethernet connection  1   Or Wired connection 1 dosyaları. 

 

  

ifconfig 

ifconfig  -a 

 

Ağ arayüzleri ile ilgili konfigürasyon dosyası “/etc/network/interfaces” dosyasıdır. 

cd  /etc/network   Ağ dosyalarıyla ilğili konfigurasyon  dosyası 

 
 

 
 

 

Bu dosyada loopback interface’i (yani bilgisayarın kendisini ifade eden sanal bir interface’i) tanımlıdır, 

ancak eth0 arayüzü ile ilgili bir tanım bulunmamaktadır. Debian dağıtımında ayrıca NetworkManager 

uygulaması ağ arayüzleri ile ilgili yönetim fonksiyonunu yerine getirmektedir. 

 

 

ps –ef  | grep  Network 

 

 
 



NetworkManager uygulaması da “init” prosesi tarafından başlatılan servislerden birisidir. Yukarıda 

NetworkManager uygulamasının process id’sinin hemen sonrasında “dhclient” uygulamasını çalıştırdığı da 

görülmektedir. Bunu yaparken kullandığı parametrelerden birisi de “/var/lib/NetworkManager/dhclient-

eth0.conf” dosyasıdır. Bu dosya “NetworkManager” uygulaması tarafından otomatik olarak 

oluşturulmaktadır. 

 

...... . .......  ............................... . ....................... . .................................. . .......................... . .............. . ............  

 

/etc/NetworkManager/NetworkManager.conf 

 

 
 

 

NetworkManager uygulamasının konfigürasyon dosyası “/etc/NetworkManager/NetworkManager.conf” 

dosyasıdır. Bu dosyanın köşeli parantezler içinde geçen modülleri içinde “ifupdown” modülünün 

“managed” parametresinin “false” olması NetworkManager’ın “/etc/network/interfaces” dosyasında 

tanımlı arayüzlere müdahale etmemesi anlamına gelir. 

 

Buna göre eğer “eth0” arayüzü ile ilgili bir tanımı “/etc/network/interfaces” dosyasında yapmış olsaydık 

“NetworkManager” uygulaması bu arayüzle ilgili bir işlem yapmayacaktı.!!! 

 

 

 

........ .......................  ..................................................................................... . . .  . ................................ ....... .  

 

 
DNS sunucu bilgisinin tutulduğu dosya “/etc/resolv.conf” dosyasıdır. Ancak bu dosya sistem her reboot 

ettiğinde pek çok servis ve uygulama tarafından ezilebilir (elbette bu dosya içinde yapacağımız değişiklikler 

bir sonraki reboot’a kadar geçerli olacaktır). Bu nedenle DNS ayarları için yapılması gereken en doğru işlem 

ağ yönetimini yapan uygulamaların konfigürasyon dosyalarıdır. Bu uygulamalara örnek olarak aşağıdakiler 

verilebilir: 

“network-manager” servisi 



“resolvconf” uygulaması 

“dhcp client uygulamaları” 

Debian için bu ayarı “nm-connection-editor” uygulaması ile düzenleyebiliriz. 

 

 

 

 
 

 

 



 
Windows Wireless ... 

 
 

After This  Connection is-OK- 

... 

... 

 

After the reboot...   !? 

 
 

 

... ...... . ........................ . ........................ . .............. . .......................... . ................................ . .................. . 

nm-connection-editor 

 

***Bu uygulama ile oluşturulan profil dosyası: 



/etc/NetworkManager/system-connections/  dizini altında... 

 

Ethernet connection 1  Or  Wired connection 1 

 

***Burada DNS adreslerini görebilirsiniz... 

[ipv4] 

dns=8.8.8.8;8.8.4.4; 

dns-search= 

... 

 

Şimdi  “NetworkManager” daemon’ını tekrar başlatarak stattik DNS adreslerinin geçerli olup olmayacağına 

bakalım. 

 

systemctl   restart  NetworkManager 

 

cat  /etc/resolv.conf 

search localdomain 

nameserver 192.168.206.2 

nameserver 8.8.8.8 

nameserver 8.8.4.4 

 

.... 

 

 

>>> Şimdi yine “nm-connection-editor” uygulaması yardımıyla “eth0” arayüzümüze statik bir IP adresi de 

atayabilirdik. 

 

 
 

 



systemctl  restart  NetwokManager 

ifconfig 

 

 
 

 

 

 

>>>Aynı durumun (yani NetworkManager’ın müdahale etmeyeceği bir konfigürasyonun) eğer biz 

“/etc/network/interfaces” dosyasında “eth0” arayüzü için bir tanım yaparsak da geçerli olması gerekir. 

 

 

 

 
 

“auto” tanımı “eth0” arayüzünün sistem başlatıldığında “up” yani ayakta duruma getirilmesini 

sağlamaktadır. Diğer tanımlar ise ağ ayarlarından oluşmaktadır. 



 

 
 

DNS ayarlarını ise manuel olarak yapabiliriz, çünkü NetworkManager artık devreye girmeyecek ve bu 

değerleri ezmeyecektir. 

Sistemi reboot edelim ve ağ ayarlarını kontrol edelim. 

 

 
Bu defa NetworkManager tanımladığımız ayarlara müdahale etmedi ve “/etc/network/interfaces” dosyasındaki 

ayarlarımız geçerli oldu. 

 

Eğer “eth0” arayüzümüzü statik IP adresli olarak tanımlamasaydık gelen yanıtlar içinde bulunan DNS kayıtları 

yine “/etc/resolv.conf” dosyamızı ezecekti. 

 

 

 

Routing, NAT ve Forwarding 

Linux sisteminizi kullanırken eğer statik IP tanımlarınızı manuel olarak yapıyorsanız (herhangi bir araç 

kullanmıyorsanız) route tanımlarını da yapmanız gerekebilir. Hangi durumda nasıl bir ihtiyacınız olacağı 

duruma bağlı olacağından burada temel konular ve komutlardan söz edeceğiz. 

 

 

route   -n   



 

 
 

 

 

 

Birinci kural tüm hedef IP adresleri için gateway olarak 192.168.163.2 IP adresli cihazın / sunucunun kullanılması 

gerektiğini ve bu sunucuya “eth0” arayüzünden erişilebileceğini söylüyor. “U” bayrağı kuralın aktif (up) olduğunu, 

“G” bayrağı da bu route’un bir gateway’e doğru olduğunu belirtiyor. 

 

 

İkinci kural 192.168.163.0/24 subnet’ine doğru olan trafiğin “eth0” arayüzünden doğrudan hedef IP adresine 

iletilmesi gerektiğini söylüyor. 

 

Paketler iletilirken paketle ilgili en kısıtlayıcı route dikkate alınır, yani lokal subnete iletilecek bir paket 2. route 

kullanılarak iletilir. 

 

Network servislerinin konfigürasyon dosyalarında statik IP adres tanımı yapıldığında, kendi subnet’imiz dışındaki 

hedef sunucular için gateway tanımı da dahil olmak üzere gerekli olan “route” tanımları ilgili network servisi 

tarafından uygulanıyor. Ancak “ifconfig” komutu ile komut satırından statik IP tanımı yaptığımızda gateway route 

tanımını bizim yapmamız gerekiyor. 

 

 

 

 

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+==+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ 

CentOS 8   ::: ::: ::: :: :: :: : : : 

 

***Centos 8 de   -root- olmak.  user centos,   parola  centos 

The easiest way to change the root password on CentOS 8 is to run the passwd command. $ sudo passwd  

[centos@centos7 ~]$ sudo passwd 

Changing password for user root. 

New password: 

… 

… 

… 

… 

 



 

>>> Activation of network connection failed !   sorunsalı.  <<< 

 

systemctl   restart   network 

systemctl  restart  NetworkManager 

nmcli connection up    "adapter name" 

 

…. 

dhclient -v 

… 

nm-connection-editor 

… 

ip addr show 

… 

ifup  ens33    ---  ifdown ens33 

 

 

Form  Linux >==>    to Linux 

ssh  -l   root   x.x.x.x 

 

 

  

/etc/sysconfig/network      Configuration file…  

NETWORKING="yes" 

FORWARD_IPV4="true" 

HOSTNAME="raven.gastel.com" 

DOMAINNAME="gastel.com" 

GATEWAY="192.168.1.254" 

GATEWAYDEV="eth0" 

  

 

 

/etc/sysconfig/network-scripts/ ifcfg-ens160    or   ifcfg-eth0  

***    nmtui   ayarlar kaldırılırsa bu ayarlar da kalkar. ***   



ifcfg-ens33 
 
TYPE=Ethernet 
PROXY_METHOD=none 
BROWSER_ONLY=no 
BOOTPROTO=static 
#NM: 
HWADDR:00:0C:29:D0:42:82 
IPADDR=10.18.36.11 
PREFIX=24 
GATEWAY=10.18.36.1 
DNS1=8.8.8.8 
DEFROUTE=yes 
IPV4_FAILURE_FATAL=yes 
IPV6INIT=yes 
IPV6_AUTOCONF=yes 
IPV6_DEFROUTE=yes 
IPV6_FAILURE_FATAL=no 
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-
privacy 
NAME=ens33 
UUID=e70011b1-1998-4adf-b3b9-
250f614a90ce 
DEVICE=ens33 
ONBOOT=yes 
USERS=root 
DNS2=10.18.36.1 
 
 

ifcfg-ens33 
 
TYPE=Ethernet 
PROXY_METHOD=none 
BROWSER_ONLY=no 
BOOTPROTO=dhcp 
DEFROUTE=yes 
IPV4_FAILURE_FATAL=no 
IPV6INIT=yes 
IPV6_AUTOCONF=yes 
IPV6_DEFROUTE=yes 
IPV6_FAILURE_FATAL=no 
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-
privacy 
NAME=ens33 
UUID=e70011b1-1998-4adf-b3b9-
250f614a90ce 
DEVICE=ens33 
ONBOOT=no 

 

/etc/hosts  

/etc/hosts 

127.0.0.1 raven.soylusoft.net 

::1  raven.soylusoft.net 

    

hostname 

sudo hostnamectl  set-hostname   nixcraft-centos8 

 hostnamectl 

  Static hostname: localhost.localdomain 
Transient hostname: li2025-143.members.linode.com 
         Icon name: computer-vm 
           Chassis: vm 
        Machine ID: 3e729c2d7c094902af0333ce40564ffe 
           Boot ID: e359e65f68ff45f2825134354bdc0a8d 
    Virtualization: kvm 
  Operating System: CentOS Linux 8 (Core) 
       CPE OS Name: cpe:/o:centos:centos:8 
            Kernel: Linux 4.18.0-80.7.1.el8_0.x86_64 
      Architecture: x86-64 

 

/etc/resolv.conf     

# Generated by NetworkManager 
nameserver 18.0.70.160 
nameserver 18.0.72.3 

 

/etc/nsswitch.conf    



/etc/services 

.. . ..... ................ .. ...... . .......... . ................................... . ............ ................... . ........ . .................. ......... 

ip addr show 

ifup ens3 

.. . ..... ................ .. ...... . .......... . ................................... . ............ ................... . ........ . .................. ......... 

systemctl  restart  Networkmanager 

systemctl  restart  Networkmanager.service 

.. . ....... . ..... . .................. . …………………………………………………. 

 

nmcli 

nmcli device show 

nmcli connection show 

 

nmcli  d  

EVICE       TYPE        STATE       CONNECTION  

ens33       ethernet   connected   ens33       

virbr0       bridge     connected   virbr0      

lo            loopback   unmanaged   --          

virbr0-nic  tun         unmanaged   --          

 

nmcli  networking off  

nmcli  networking on  

nmcli   connection show 

AME    UUID                                  TYPE      DEVICE  

ens33   e70011b1-1998-4adf-b3b9-250f614a90ce  ethernet  ens33 

virbr0  5fde10e5-5d0a-42e6-adc6-be2dc8ea517d  bridge    virbr0 

 

nmcli connection reload 

 

netstat  -nr 

…….. . …………   . . . . .. ……………… ………….. . . . ………………………………………. . …… ……………  . . ……. . ……………… 

dhclient  eth0     ens33 

…….. . …………   . . . . .. ……………… ………….. . . . ………………………………………. . …… ……………  . . ……. . ……………… 

 

nmtui   ::: :: : :   

 

 ***Buradaki ayarlar silinirse  /etc/sysconfig/network-scripts  altındaki ayarlar 

da silinir.*** 



. ....... . ..... . .................. . ………………………………………….. . ………………………………………. . ……………………………... … 

 

rpm  -qa | grep  NetworkManager 

 

NetworkManager-bluetooth-1.14.0-14.el8.x86_64 

NetworkManager-wifi-1.14.0-14.el8.x86_64 

NetworkManager-1.14.0-14.el8.x86_64 

NetworkManager-team-1.14.0-14.el8.x86_64 

NetworkManager-adsl-1.14.0-14.el8.x86_64 

NetworkManager-config-server-1.14.0-14.el8.noarch 

NetworkManager-wwan-1.14.0-14.el8.x86_64 

NetworkManager-libnm-1.14.0-14.el8.x86_64 

NetworkManager-tui-1.14.0-14.el8.x86_64 

 

 
it seems that disabling NetworkManager did the trick :) 

systemctl stop NetworkManager 
systemctl disable NetworkManager 
 

cp /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33 / 

etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 
 

TYPE="Ethernet" 

PROXY_METHOD="none" 

BROWSER_ONLY="no" 

BOOTPROTO="dhcp" 

DEFROUTE="yes" 

IPV4_FAILURE_FATAL="no" 

IPV6INIT="yes" 

IPV6_AUTOCONF="yes" 

IPV6_DEFROUTE="yes" 

IPV6_FAILURE_FATAL="no" 

IPV6_ADDR_GEN_MODE="stable-privacy" 

NAME="eth0" 

UUID="84cad80a-0c42-4540-90c6-9209735e8ea8" 

DEVICE="eth0" 

ONBOOT="yes" 

 

…………………………………………… 

dhclient  eth0   

…………………………………………… 

 

cat /proc/version 

cat /etc/redhat-release 



hostnamectl 

cat /etc/os-release 

rpm --querycentos-release 

 

/premüs kius/  

Promiscuous  Mode: 

 

ifconfig  eth0  promisc  new version uses ens33instead ofeth0 

ifconfig eth0  -promisc 

 

.. . ..... ................ .. ...... . .......... . ................................... . ............ ................... . ........ . .................. ......... 

echo  1  >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward     ip yönlendirmenin aktif hale gelmesi... 

.. . ..... ................ .. ...... . .......... . ................................... . ............ ................... . ........ . .................. ......... 

 

Network Devices  and status:  

nmcli  d (Network Management Comman Line )  

DEVICE  TYPE  STATE   CONNECTION 

ens33  ethernet bağlandı  ens33 

virbr0  bridge  bağlandı  virbr0 

lo  loopback yönetilmeyen  -- 

virbr0-nic tun  yönetilmeyen  -- 

 

Burada ki  ens33   configure edislecektir.  In the: 

/ect/sysconfig/network-script/ifcfg-ens33 

 

 
 

 



 
service network-manager restart Kali 

service network restart 

systemctl restart network  !!! 

 

systemctl status network  -OK- 

systemctl status network.service New  System ! 

systemctl status sshd 

service  sshd status   Old system ! 

 

sudo  journalctl  -u  vsftpd 

 
 

İn Folder of /etc/rc.d/rc5.d 

chkconfig 

chkconfig  --level  5  network on   / off 

-OK- 
 

: :: :::  CENTOS SERVISI BAŞLAMIYOR !  ::: :: :  

 

/etc/sysconfig/network 

/etc/sysconfig/network-scripts  

 

systemctl  restart  Networkmanager 

systemctl  restart  Networkmanager.service 

 

service network restart 

systemctl restart network 

sudo systemctl  restart  network.service 

 

::: :: :  Şu yapıldı… ::: :: : 

sudo ifdown ens3 

sudo systemctl restart     Networkmanager.service 

sudo ifup ens3 



<<<<<<<<<<<<<<<<<<   ---  >>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

DNS change with VPN  onkali:::  

cat /etc/resolv.conf   Kullandığım DNS’ler... 

***Başka bir dosyayı modify ederek DNS ‘lerimizi değiştiriyoruz. 

 

nano  /etc/dhcp/dhclient.conf There is no in CentOS ! 

 

Aktive ettikten sonra... 

Şimdi güzel DNS’ler bulup buraya ekleyecegiz... 

service network-manager restart 

”free open dns server” on the google... 

...from www.lifewire.com/ 

Kontrol için yine   cat /etc/resolv.conf dosyasına bakılır. 

 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<  ---  >>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

 

 

/etc/sysconfig/netwok-scripts/ifcfg-eth0 

/etc/sysconfig/netwok-scripts/ifcfg-ens33 

 

Now DNS  adreslerini girelim... 

/etc/resolv.conf 

 

 

/etc/sysconfig/network    

HOSTNAME =safehouse.domainadı    

DNS1 = x.x.x.x 



DNS2 = x.x.x.x 

SEARCH = domainadi 

 

 

/etc/hosts 

127.0.0.1 raven.soylusoft.net 

::1  raven.soylusoft.net 

 

Later this you can see new “hostname” ... 

 

 

systemctl  status network.service New  System ! 

/etc/init.d/networkrestart    

 

 

set-hostname   safehouse 

 

 

it works ! 
 

/etc/resolv.conf     

nameserver   x.x.x.x 

nameserver x.x.x.x 

 

 

 



 

 
 

 
  

/etc/sysconfig/network    

/etc/sysconfig/network-scripts   

/etc/hosts     

/etc/resolv.conf     

/etc/nsswitch.conf    

/etc/services 

 

 

service network  status 

 

chkconfig  --list 

chkconfig  --list   network 

chkconfig --level   4  netwok off 

 

 

:::  ip adresini geçiçi olarak değiştirmek  

 

ifconfig eth0  192.168.1.10   netmask 255.255.255.0broadcast  192.168.1.255 

interface’in yanına numara ekleyerek ilave IP adresleri eklenebilir. 

 

ifconfig eth0:1   192.168.1.11  netmask 255.255.255.0 

ifconfig eth0:2   192.168.1.12  netmask 255.255.255.0 

 

***Varsayılan Ağ geçidi ekelemek 

route  add      default  gw   192.168.1.254 

 

***Varsayıla ağ geçidini silmek 

route del default  gw 

 

 

 



***Kalıcı değiştirmek 

 

Sistem kapanıp açıldgında.... 

/etc/sysconfig/network-script/ifcfg-eth0   dosyası değiştirilmelidir. 

 

Fakat sunucu (server) olarak kullanacağımız bilgisayarlara sabit IP vermemiz gerekir. Verilen bu sabit IP’yi de sisteme 

bağlı DHCP sunucunda exclude (hariç)yapmamız gerekir ki aynı IP başka bir ağ cihazına da atanığ çakışma oluşmasın. 

Sabit IP verdiğimiz sunucu bilgisayarlarımıza route yani yönlendirme bilgisi vermem,z gerekebilir. 

  

 

***STATIK ROUTE 

 

...bilgisayarı farklı yollarda haberleştirmek istersek  farlı ağlara giden yolları ögretmemiz gerekir. Yani 

bilmediği bir ağa  nasıl ve nereden gideceğini ögretmeliyiz.  Bunun yolu da statik  routeyazmaktır. 

 

 

192.168.2.0/24 ağına  192.168.1.153 üzerinden erişebilmek için .... 

route a-net   192.168.2.0  netmask 255.255.255.0  gw  192.168.1.153 

    

     

 Problem:SIOCADDRT: No such process. 

::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: 

 

A solution https://support.symantec.com/en_US/article.TECH142841.html 

 

Route silmek 

route dell   -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 

 

 

mevcut Routerler 

route -n 

 

 

Route bilgisini kalıcı olarak değiştirmek 

 

/etc/sysconfig/static-routes  there is no such files !!! 

Bu satır yazılmalıdır... 

 

any net 192.168.2.0  netmask 255.255.255.0     gw 192.168.1.253 

 
........... .... . ........... ......................................  .....  . .    ... ................................ 

 

http://networkkampus.com/centos-bilgisayar-isimleri-ve-dns-ayarlari/ 

 

 

 

https://support.symantec.com/en_US/article.TECH142841.html
http://networkkampus.com/centos-bilgisayar-isimleri-ve-dns-ayarlari/


 

AĞ AYARLARINI  AKTİF ETMEK 

Ağ ayarlarını  aktif / pasif hale getirmek  /etc/rc.d/init.d dizini altındaki networkscripti kullanılır. 

/etc/init.d/  on kali 

 

/etc/rc.d/  on Centos 

İnit.d   rc0.d rc1.d rc2.d rc3.d rc4.d rc5.d  rc6.d    rc.local 

 

/etc/rc.d/init.d 

 

service network   status /start/stop/reload 

restart ve reload  parametreleriyle  ağ konfigurasyon dosyaları güncellenir. 

 

 

 

ping  

traceroute 

dig 

wget 

ifconfig 

hosts 

 

 

ping : ECHO_REQUEST 

 

traceroute : 

 

dig:  alan adı sorgulama   == nslookup 

 

wget:  

 

ifconfig: 

 

host:   ...domain adından ip adresini... 

   hostwww.soylusoft.net 

 

mtr:  gitmek istediginiz  ip.domaine  ulaşıncaya kadar hangi ağlardan geçtiginiz sonucunu 

dönderir. Dynamic... 

 

 

  

http://www.soylusoft.net/

