
“Paket” Kavram›

LINUX dünyas›nda, iflletim sisteminin çekirde¤i de dâhil olmak üzere, sis-
tem ve uygulama yaz›l›mlar› genellikle “paketler” halinde da¤›t›l›r. Bir “pa-
ket” içinde, söz konusu yaz›l›m› oluflturan dosyalar ve bu dosyalar›n nerele-
re, nas›l kopyalanaca¤› bilgisi yer al›r. 

Bir bilgisayara “LINUX kurmak” demek; asl›nda o bilgisayara pefl pefle bin-
lerce paket kurmak demektir. Önce “kernel” paketi kurulur; sonra da iflle-
tim sistemi araçlar› ve uygulama programlar›n› içeren paketler yüklenir.
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•“Paket” Kavram›
• Paket Ba¤›ml›l›¤› (Dependency)
• Sistem Güvenli¤i ile ‹lgili Haberleri ‹zleyin
• Paket Yöneticileri (Package Managers) 
• Güvenlikle ‹lgili Yamalar› ‹zleyin ve Uygulay›n
• Yaz›l›m Depolar› (Media, Repositories)
• Yaz›l›m Güncelleme
• Yaz›l›m Yükleme

• Mandriva rpm Paket Yöneticisi - rpmdrake 
ile Yükleme

• urpmi - Gerçek Paket Yöneticisi
• rpm Paketlerinden Yaz›l›m Yükleme

• Kaynak rpm Paketlerinden (src-rpm) Yaz›l›m 
Yükleme

• Kaynak Kodundan Derleyerek Kurulum
• ‹flletim Sisteminin ve Uygulama 

Programlar›n›n Güncellenmesi  
• Çekirdek Güncellemeleri (Kernel Updates)



LINUX dünyas›nda; RedHat ve Debian da¤›t›mlar› için gelifltirilmifl olan 2
önemli “paket” çeflidi vard›r. RedHat’in kulland›¤› paket standard›na
“RPM” (RedHat Package Manager), Debian da¤›t›m›n›n paketlerine
“DEB” paketleri ad› verilir.

Mandriva LINUX, paket standard› olarak RPM’i seçmifl ve kullanmaktad›r. 

“Paket Yönetici” leri de bu yaz›l›m paketlerinin kolay kurulmas›n›, güncel-
lenmesini, silinmesini sa¤layan yaz›l›mlard›r. Örne¤in “gimp” yaz›l›m›n› içe-
ren RPM paketinde 1260 kadar dosya yer almaktad›r. “gimp yaz›l›m›n› kur-
mak” demek bu 1260 dosyay› belki on de¤iflik dizine da¤›tmak demektir.
Ayr›ca, bir paketin kurulmas› bir tak›m ayar dosyalar›nda de¤ifliklik yap›l-
mas›n› da gerektirebilir. Bir de, en önemlisi,  kurulum s›ras›nda sistemde bu-
lunan kütüphanelerin, ba¤lant›l› baflka yaz›l›mlar›n, yüklenmek istenen yaz›-
l›ma uygun olup olmad›¤› sorusu vard›r.  

Paket Ba¤›ml›l›¤› (Dependency)

“gimp” örne¤i ile bafllad›k, “gimp” ile devam edelim... Bir LINUX bilgisa-
yara “gimp” paketinin baflar›yla yüklenebilmesi için bilgisayar›n›zda önce-
den yüklü olmas› gereken 90 tane C kütüphanesi dosyas› vard›r. Bir baflka
deyiflle “gimp” paketinin ba¤›ml› oldu¤u 90 tane paket vard›r. Bilgisayar›-
n›zda bu paketler, sürümlerine var›ncaya kadar uygun flekilde kurulu de¤il-
se “gimp” paketini kuramazs›n›z.

Bu ba¤›ml›l›k (dependency) konusu LINUX kullan›c›lar›n›n bafl›n› en çok
a¤r›tan konudur. “gimp” örne¤indeki 90 paketin hangileri oldu¤unu bil-
mek, önce bunlar› bir yerlerden bulup yüklemek pek yap›las› bir ifl de¤ildir.
Ancak, do¤al olarak bunun da çözümü var: “Paket Yöneticileri”...

Paket Yöneticileri (Package Managers)

RedHat’in “rpm” paket yöneticisi; Debian’in ise “dpkg” si var. Mandrake
ve Mandriva da RedHat’in “rpm” paket yöneticisini kullanmay› tercih et-
mifl. Zamanla salt paket yöneticilerinin, özellikle ba¤›ml›l›k sorunlar›n›n çö-
zülmesinde (dependency resolution) yetersiz kald›¤› görülünce RedHat
“yum”, Mandriva “urpmi”, Debian ise “apt” yaz›l›mlar›n› gelifltirdiler. Yön-
temleri farkl› da olsa, bu 3 yaz›l›m›n (urpmi, yum ve apt) temel ifllevi paket
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yüklemek; gerekiyorsa söz konusu paketin ba¤›ml› oldu¤u di¤er paketleri de
bulup, onlar› da yüklemektir. Bir baflka deyiflle, kullan›c›n›n “gimp” paketi-
ni yüklemek istedi¤ini “urpmi” program›na bildirmesi yeterlidir; “gimp”in
ba¤›ml›¤› oldu¤u di¤er 90 paketi bulup önce bunlar› yüklemek paket yöne-
ticisi yaz›l›m›n›n görevidir. 

Mandriva; RPM paketlerinin yönetimi için kulland›¤› “urpmi” için bir gra-
fik önyüz olan Rpmdrake’yi gelifltirmifltir. Bu program grubu 4 ana modül-
den oluflur: 

1. rpmdrake
2. rpmdrake-remove
3. edit-urpm-sources.pl
4. MandrivaUpdate

“rpmdrake”, RPM paketlerinin indirip kurulma ifllevini yerine getirir. Ad›n-
dan da tahmin edilebilece¤i gibi, “rpmdrake-remove”, yüklenmifl RPM pa-
ketlerinin kald›r›lmas› ve silinmesi iflini yapar. “edit-urpm-sources.pl” Perl
program› ise “rpmdrake” ve “MandrivaUpdate” nin kullanaca¤› yaz›l›m de-
polar›na iliflkin ayarlar›n yap›lmas›n› sa¤lar. “MandrivaUpdate” ise iflletim
sistemi ve uygulama yaz›l›mlar›n›n güncellenmesinden sorumludur.

Yaz›l›m Depolar› (Media, Repositories)

Mandriva LINUX iflletim sisteminizi kurmak için kulland›¤›n›z da¤›t›m
CD’lerinin içinde Mandriva teknik personelinin sevdi¤i, seçti¤i yaz›l›mlar
gelecek ve onlar kurulacakt›r. Oysa LINUX dünyas›nda çok ama çok daha
zengin yaz›l›m kütüphaneleri vard›r.  Olabilecek tüm yaz›l›mlar› CD’lerde
da¤›tmak pratik olarak mümkün olmad›¤› için büyük LINUX da¤›t›c›lar›,
kendi sunucular›nda “yaz›l›m depolar›” (repositories) bar›nd›r›rlar. Stan-
dart da¤›t›m d›fl›nda bir yaz›l›ma gerek duyarsan›z, bu depolardan bilgisaya-
r›n›za indirip yükleyebilirsiniz. 

Size en yak›n yaz›l›m deposu kurulum CD’lerinizdir. ‹nternet ba¤lant›n›z›
kullanarak eriflebilece¤iniz, kulland›¤›n›z da¤›t›ma iliflkin depo ya da depo-
lar bulman›z da çok kolayd›r. Örne¤in, son bir y›ldan beri çok be¤enilen
Ubuntu da¤›t›m› tek bir CD ile yap›lmakta, tüm di¤er yaz›l›mlar ‹nternet
üzerinden “Synaptic” isimli paket yöneticisi ile yüklenebilmektedir. 
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Yaz›l›m Güncelleme

LINUX iflletim sisteminin ve yaz›l›mlar›n›n güncellemesi iki nedenle yap›l›r:
ya bir güvenlik aç›¤› kapat›lm›flt›r, ya da yaz›l›m gelifltirildi¤i için yeni sürü-
mü ç›km›flt›r.
Evet! Güvenlik aç›¤› kapat›lm›fl olabilir; sonuçta LINUX kodlar›n› yazanlar
da insanlar... fiu farkla ki - LINUX dünyas›nda aç›klar›n kapat›lma ve gün-
celleme yay›nlanma süresi aylarla de¤il, saatlerle ölçülür. 

Mandriva sisteminizi güncellemek için “rpmdrake” isimli program› çal›flt›r-
d›¤›n›zda önce sisteminize yüklü olan paketlerin yaz›l›m depolar›nda yeni
sürümleri olup olmad›¤›na bak›lacak; varsa yeni sürümler kurulacakt›r.

Yaz›l›m Yükleme

Diyelim, bir dergide iflinize çok yarayacak bir LINUX yaz›l›m›ndan söz edil-
di¤ini okudunuz. Hemen bir terminal penceresinden program› çal›flt›raca¤›-
n› umdu¤unuz komutu verdiniz, ancak  “command not found” mesaj›n› al-
d›n›z. Büyük olas›l›kla o program sisteminizde kurulu de¤il. fiimdi bu yaz›-
l›m› sisteminize yüklemek için kolaydan zora do¤ru çeflitli seçenekleriniz
var: 

1. yaz›l›m› paket yöneticisi kullanarak yüklemek,
2. varsa, yaz›l›m› kendi özel kurulum program›yla yüklemek,
3. yaz›l›m›n rpm paketini bulup indirmek ve yüklemek,
4. yaz›l›m›n kaynak kodunun rpm paketini indirip derlemek ve kur
mak,
5. yaz›l›m›n›n kaynak kodlar›n› indirip derlemek ve kurmak.

Kolay›ndan bafllayal›m...

Mandriva rpm Paket Yöneticisi - rpmdrake  
ile Yükleme

KDE menüsünden System Configuration Packaging Install Soft-
ware seçin. Ard›ndan arama kutusuna (Search) arad›¤›n›z program›n ad›n›
veya ad›n›n bir k›sm›n› yaz›p (örne¤in “kopete”) yaz›p ad›nda bu karakter
dizisi geçen yaz›l›m paketlerini arat›n.

ßßß
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‹lgilendi¤iniz yaz›l›m “KDENetwork-Kopete” olsun... E¤er 3.4.2 sürümünü
yüklemek isterseniz, yaz›l›m›n ad›n›n yan›ndaki küçük kutuyu t›klay›n. Ku-
tucu¤u t›klad›¤›n›zda karfl›n›za afla¤›dakine benzer bir pencere ç›kabilir: 

Bu örnekte, Kopete yaz›l›m›n›n yüklenebilmesi için “libkdenetwork2-kope-
te” kütüphanesinin de kurulmas› gerekti¤i belirtilmekte ve bunun için izni-
niz istenmektedir. Paket yöneticisi kullanman›n en önemli avantaj› iflte bu
tip ba¤›ml›l›klar›n (dependency) otomatik olarak çözümlenmesidir.  

Rpmdrake paket yöneticisi, yeni yüklenecek, kald›r›lacak ve en önemlisi
güncellenecek paketleri, “media” ad› verilen çeflitli kaynaklardan izler. “me-
dia” ad› verilen bu kaynaklar, kurulum için kulland›¤›n›z CD’ler ve ‹nternet
üzerinden eriflilebilen Mandriva yaz›l›m depolar›d›r (‹ng.: Repositories). 
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Yaz›l›m ve güncelleme paketlerin indirilip yüklenebilece¤i kaynaklar
rpmdrake yaz›l›m›n›n “Configure Media” ifllevi ile belirtilir. CD’den yap›lan
standart bir kurulumda, bu yaz›l›m kaynaklar› sadece 3 da¤›t›m CD’sinden
oluflur.

Normal kullan›m koflullar›nda yaz›l›m deposu olarak bu 3 CD pek yeterli ol-
mayacakt›r; ne de olsa bu CD’lerden yaz›l›m güncellemesi yapmak olas› de-
¤ildir. Bu yüzden paket yöneticinize güncellemeler ve CD’lerinizde yer al-
mayabilecek yaz›l›m paketleri için bir kaç yeni yaz›l›m deposu; yani “media”
eklemelisiniz.
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rpmdrake için yeni yaz›l›m deposu eklemek istedi¤inizde, “Official Upda-
tes” (resmi güncellemeler) ve “Distribution Sources” (da¤›t›m kaynaklar›)
kategori seçimi yapman›z istenir. Her iki kategoriden de yaz›l›m deposu seç-
menizi öneririz. Örne¤in;
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rpmdrake için yaz›l›m deposu tan›mlar›n› bu flekilde tamamlad›ktan sonra
art›k yeni yaz›l›mlar yüklemek; yüklü yaz›l›mlar›n sürüm ve güvenlik güncel-
lemelerini yapmak çok kolaylaflacakt›r.

urpmi - Gerçek Paket Yöneticisi

rpmdrake paket yöneticisi asl›nda “urpmi” isimli bir konsol uygulamas›n›n
grafik ön yüzüdür. Gerçek Mandriva paket yöneticisi “urpmi” yaz›l›m›d›r.
LINUX yönetiminde deneyim kazand›kça birçok ifli grafik arayüzlerle u¤-
raflmadan, do¤rudan terminal ekran›ndan yapmay› tercih edeceksiniz. Ter-
minal arabirimi ile kullan›m, uzaktan yönetti¤iniz sistemler söz konusu ol-
du¤unda daha da rahat çal›flman›z› sa¤layacakt›r. 

urpmi ile bir yaz›l›m paketi kurmak istedi¤inizde; örne¤in kapsaml› bir web
sitesi gelifltirme arac› olan “screem” kurmak isterseniz; bu ifli rpmdrake kul-
lanarak grafik bir arayüz kullanarak yapabilece¤iniz gibi root kimli¤ine sa-
hip oldu¤unuz bir terminal penceresinden  

urpmi screen

komutunu da verebilirsiniz. urpmi, screem program›n›n kurulabilmesi için
gerekli tüm paketleri tan›mlanm›fl yaz›l›m depolar›ndan bulup indirecek ve
do¤ru s›rada kuracakt›r.
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Özel Kurulum Program›yla Yükleme

Baz› LINUX yaz›l›mlar› kendi özel kurulum programlar›yla birlikte da¤›t›-
l›rlar. Baz›lar› da kurulum program›na bile gerek olmadan, sadece program
dosyas›n› bir dizine kopyalamakla kurulabilirler. Bu tip yaz›l›mlar›n nas›l
kurulaca¤›, yaz›l›mla birlikte da¤›t›lan

INSTALL.txt
README.TXT

benzeri isimli dosyalarda ya da yaz›l›m›n da¤›t›ld›¤› web sitesinde yer alabile-
cek kurulum bölümlerinde anlat›l›r. Bu kitapta özel kurulum yöntemlerini
aç›klamak pek olas› de¤il çünkü bir yaz›l›m›n nas›l da¤›t›laca¤› ve nas›l kuru-
laca¤› tamamen o yaz›l›m› gelifltiren kifli ya da ekibin tercihlerine ba¤l›d›r. 

Örne¤in Mozilla-Firefox yaz›l›m›n›n 1.5.0.2 sürümünü www.mozilla.com
adresinden indirdi¤inizde, gene ayn› web sitesinde “Releases” bafll›¤› alt›n-
da Firefox yaz›l›m›n›n nas›l kurulaca¤› flöyle anlat›lmaktad›r:

“Extract the tarball in the directory where you want to install Firefox:

tar -xzvf firefox-1.5.0.2.tar.gz

This will create a firefox subdirectory of that directory.”

Yani, firefox-1.5.0.2.tar.gz dosyas›n› /tmp dizinine indirdikten sonra

mkdir /usr/local/firefox
cd /usr/local/firefox
tar -xzvf /tmp/firefox-1.5.0.2.tar.gz

komutlar›n› pefl pefle verdi¤inizde kurulum tamamlanm›fl olacak ve art›k is-
tedi¤iniz zaman  

/usr/local/firefox/firefox

komutuyla Firefox web taray›c›s›n› çal›flt›rabilecek duruma geleceksiniz.

Özel kurulum program› ile yüklenen yaz›l›mlara bir örnek de Opera web ta-
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ray›c›s›d›r. Bu yaz›l›m s›k›flt›r›lm›fl tar.gz dosyas› ile da¤›t›l›r. tar paketini açt›k-
tan sonra paketin içinde yer alan ./install.sh komutu ile Opera kurulur.   

cd /tmp
tar -xzvf opera-8.54-20060330.5-shared-qt.i386-en.tar.gz
cd opera-8.54-20060330.5-shared-qt.i386-en/
./install.sh
. . .
opera

rpm Paketlerinden Yaz›l›m Yükleme

Bilgisayar›n›za yüklemek isteyebilece¤iniz bir yaz›l›m› bazen yaz›l›m depola-
r›nda (repository) bulamazs›n›z; bir baflka deyiflle; rpmdrake veya urpmi,
yüklemek istedi¤iniz yaz›l›m›, ayarlar›nda girilmifl olan yaz›l›m depolar›nda
bulamayabilirler. Böyle durumlarda, ilgilendi¤iniz yaz›l›m›n rpm paketini
baflka kaynaklardan; örne¤in yaz›l›m› gelifltirmifl olan kurulufl ya da flahs›n
web sitesinden, ya da www.rpmfind.net gibi rpm paketi arama servislerin-
den yararlanarak bulabilirsiniz.

‹lgilendi¤iniz yaz›l›m›n rpm paketini bilgisayar›n›zda geçici bir dizine (/tmp
bu ifl için çok uygundur) indirip

rpm  -i  /tmp/paket.rpm

gibi bir komutla yüklemeyi deneyebilirsiniz. “Denemek” diyoruz; çünkü bu
paketin ba¤›ml› oldu¤u baflka paket(ler) varsa; rpm yaz›l›m› yükleme iflini
yapmay›p; önce çözmeniz gereken ba¤›ml›l›klar oldu¤unu bildirecektir. Ba-
z› yaz›l›mlar rpm paketini indirip, rpm -i paket.rpm komutunu verdi¤iniz-
de tek seferde kurulabilir; baz› durumlarda da önce paketinizin ba¤›ml› ol-
du¤u bir baflka paketi; o baflka paketi kurabilmek için ise daha da önce bir
baflka paketi kurman›z gerekebilir. 

Örne¤in amarok.kde.org sitesinden amarok yaz›l›m›n›n 1.3.8 sürümüne ait
rpm dosyas›n› indirip rpm komutuyla kurmak istedi¤inizde 
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gibi amarok paketinin kurulabilmesi için önce 10 tane ek pakete gereksinim
oldu¤una iliflkin bir mesaj alabilirsiniz. Bu durumda yap›lmas› gereken bu
eksik paketlerin rpm dosyalar›n›n ‹nternet’ten bulunup indirilmesi ve önce-
likle bunlar›n kurulmas›d›r. Google bu konudaki en yak›n yard›mc›n›z ola-
cakt›r.

Aç›kças›, birçok kullan›c›n›n LINUX iflletim sistemini deneyip, k›sa zaman-
da pes ederek terk etmesinin nedeni bu ba¤›ml›l›k sorunlar›d›r. Ancak, öte
yandan, gereksinim duyabilece¤iniz binlerce yaz›l›m, urpmi ve/veya
rpmdrake ile bu ba¤›ml›l›k sorunlar›n› yaflamadan kurulabilecek flekilde ya-
z›l›m depolar›nda bulunmaktad›r. Yeni kullan›c›lar›n genellikle yapt›klar›
hata “Software Media Manager” ile rmpdrake ve urpmi için yaz›l›m depo-
lar› belirtmemeleri olmaktad›r.

Sisteminize rpm ile yükledi¤iniz programlar› gene rpm komutu ile silebilirsi-
niz. Örne¤in whois-4.5.29-1mdk.i586.rpm isimli bir rpm dosyas› kullana-
rak kurdu¤unuz whois program›n› silmek için 

rpm -e whois

komutunu kullanabilirsiniz. 

Sisteminize rpm program›yla yapt›¤›n›z bütün de¤ifliklikler (LINUX kuru-
lumu dâhil) bir veri taban›nda tutulur. Böylece rpm kullanarak kurdu¤unuz
programlar aras›nda koordinasyon sa¤lanabilir. Örne¤in, bir program belli
baflka bir program›n yeni bir versiyonu olmadan çal›flmayacaksa rpm komu-
tu kurulum s›ras›nda sizi uyar›r. Ayn› flekilde sisteminizde zaten kurulu bu-
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lunan bir program›n daha yeni bir versiyonunu kurarken eskisinin silinmesi
ifli de temiz bi flekilde yürütülür. 

rpm komutunun çok kullan›lan baz› parametrelerine ve ifllevlerine göz at-
mak isterseniz:

Sisteminizde kurulu olan tüm rpm paketlerini listelemek için:

rpm -qa

komutunu kullanmal›s›n›z. 

Bir rpm dosyas›n›n paket ad›n› ö¤renmek için (aman dikkat! Bir rpm pake-
tinin ad› o paketin rpm dosyas›n›n ad› de¤ildir) kullanabilece¤iniz

rpm -qp opera-6.11-20021129.4-shared-qt.i386.rpm

gibi bir komut, dosya ad› opera-6.11-20021129.4-shared-qt.i386.rpm
olan rpm paketinin paket ad›n›n opera-6.11-20021129.4 oldu¤unu göste-
recektir.

Bir rpm paketinin içindeki dosyalar› ö¤renmek için:

rpm -qlp opera-6.11-20021129.4

Bir rpm paketinin ne ifle yarad›¤›n› gösteren notlar› görmek için:

rpm -qip opera-6.11-20021129.4
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Kaynak rpm Paketlerinden (src-rpm) 
Yaz›l›m Yükleme

Bilgisayar›n›za yüklemek istedi¤iniz yaz›l›m› sadece kaynak kodlar›ndan olu-
flan rpm paketi olarak bulabiliyorsan›z ifliniz biraz zor demektir. Kaynak
kodlar›ndan yaz›l›m yükleyebilmek için önce elinizdeki kaynak kod dosya-
lar›n›n sorunsuz olarak derlenebilmesi gerekir. Bunun için bilgisayar›n›zda
uygun derleyicinin, uygun kaynak kod kütüphanelerinin (standart ve özel
*.h C dosyalar› gibi) yüklü olmas› gerekir. ‹flin aç›kças›, yeni bafllayanlar için
kaynak kod rpm paketlerini yüklemek bir kâbusa dönüflebilir. 

Örne¤in çeflitli GNU etkileflimli araçlar (GNU interactive tools) içeren “git”
paketini kaynak rpm (source rpm) dosyas›ndan kurmak için, önce “git-
4.3.20-9mdk.src.rpm” dosyas›n› /tmp dizinine indiriniz ya da kopyalay›n›z. 
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rpm paketlerinin isimleri  whois-4.5.29-1mdk.src.rpm gibi bir de-

sendeyse; yani icinde .src. dizisi geçiyorsa o rpm paket, program›n/uygu-

laman›n kaynak kodunu içeren rpm paketi demektir.

Kaynak kodundan oluflan programlar›n kurulumu haz›r derlenmifl paketle-

re göre göreceli olarak daha zordur. Söz konusu rpm paketleri aç›ld›ktan

sonra ilgili dizinlere yerleflen README, INSTALL gibi dosyalar› güzelce

okumak ve buralardaki ifllemleri s›ras›yla uygulamak gerekir. Sözün k›sa-

s›: yüklemek istedi¤iniz paketin haz›r derlenmifl sürümü varsa, onu kullan-

may› tercih ediniz.

rpm dosya isimleri program›n ismi ve sürümü d›fl›nda, ayn› zamanda maki-

ne tipini de belirtebilir. Bir program indirece¤iniz ‹nternet sayfas›nda ayn›

program›n ayn› sürümü için dosya isminin sonunda i386, i586,  no-
arch gibi baz› uzant›lar olan birkaç dosya görebilirsiniz. LINUX birçok

platformda çal›flan sürümlere sahip oldu¤u için ve rpm paketleri belli bir

tip merkezi ifllem birimi için önceden derlenmifl oldu¤undan kendi sistemi-

nize uygun olan rpm’i indirmelisiniz. Al›fl›lm›fl PC’ler için bu Intel firmas›n›n

i386 ve i586 platformudur. ‹sminde “noarch” geçen RPM paketleri rpm’in

her donan›m platforma uygun tek sürüm olarak da¤›t›ld›¤› anlam›na gelir.



Sonra

rpm  --rebuild  git-4.3.20-9mdk.src.rpm

Bu komut, “git” kaynak kod paketini açacak, gerekli tüm ba¤›ml›l›k kont-
rollerini yapacak, herfley uygunsa kaynak kodlar› derleyip
/usr/src/RPM/RPMS/i586/ dizinine git-4.3.20-9mdk.i586.rpm paketini
yaratacakt›r. Art›k

rpm -i /usr/src/RPM/RPMS/i586/git-4.3.20-9mdk.i586.rpm

komutuyla “git” paketini yükleyebilirsiniz.

Kaynak Kodundan Derleyerek Kurulum

LINUX yaz›l›mlar› bazen derlenmifl, kuruluma haz›r paketler yerine kaynak
kodu paketleri olarak olarak da¤›t›l›r. Bu tip paketlerin kaynak kodlar›n› si-
zin derlemeniz ve kurman›z gerekir. 

Kaynak kodu olarak da¤›t›lan paketlerin dosya isimleri genellikle.
src.tar.gz veya .src.tgz diye biter ve bunlar birer “tar yuma¤›” dosya-
d›r. 

LINUX dünyas›n›n, daha do¤rusu Aç›k Kaynak Kodu (Open Source) dün-
yas›n›n baflar›s›n›n arkas›ndaki en önemli özelliklerden birinin bu yaz›l›mla-
r›n kaynak kodlar›n›n serbestçe da¤›t›lmas› oldu¤unu söylemifltik. Bu ne-
denle, bir çok paket hem rpm paketi hem de kaynak koduyla da¤›t›l›r. 

Deneyimli kullan›c›lar, yaz›l›mlar› genellikle kaynak kodlar›ndan kurmay›
tercih ederler. Bunun en önemli nedeni sistemlerinin denetimini paket yö-
neticilerine b›rakmamak; tüm güncellemeleri ve sürüm yükseltmelerini ken-
dilerinin yapmak istemesidir. 
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Genellikle basit bir program›n bile tar yuma¤›n› açt›¤›n›zda karfl›n›za kar-
makar›fl›k, birçok dizin ve dosyadan oluflan bir güruh ç›kacakt›r. Bu karga-
flan›n içinden kolay ç›kman›z için program› gelifltiren(ler) size birkaç kolay-
l›k da sa¤lam›fl olacaklard›r. 

Kurulum için yap›lmas› gerekenler genellikle README veya INSTALL gibi isim-
leri olan dosyalarda anlat›l›r. (Dosya isimlerinin büyük harf olmas›n›n nede-
ni,  ls taraf›ndan üretilecek dosya listelerinde bu dosyalar›n isimlerinin üst
s›rada görünmesini sa¤lamakt›r.)

Genellikle ilk ad›m olarak program›n kaynak kodlar›n›n sizin sisteminize
uygun bir flekilde derlenmesini sa¤lamak için, paketle birlikte da¤›t›lan con-
figure isimli bir komut kullan›l›r. Kurmakta oldu¤unuz program›n karakte-
ristik özellikleriyle ilgili (örne¤in sistemde nereye kurulaca¤› veya hangi tip
ifllemci için optimize edilece¤i) bu komuta parametre olarak verilir. Olas›
parametreler ve de¤erleri için kurmakta oldu¤unuz yaz›l›m›n INSTALL ve/ve-
ya README dosyalar›na bakmal›s›n›z.  Genellikle 

cd /tmp/kaynak
./configure 

gibi bir komut yeterlidir. (Bafltaki “./”, kulland›¤›n›z kabuk program›na bu-
lundu¤unuz dizindeki configure isimli program› çal›flt›rmak istedi¤inizi be-
lirtmek içindir.)
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“tarball” (tar yuma¤›) olarak da an›lan bu dosyalar iki farkl› program kulla-

n›larak toparlanm›flt›r. Önce tar program› taraf›ndan paketin içerdi¤i bütün

dosyalar tek bir dosya haline getirilmifl, daha sonra gzip (GNU Zip) arac›l›-

¤›yla s›k›flt›r›lm›flt›r.

Açmak için siz de bu iki yöntemi tersine kullanmal›s›n›z. Ancak tar ve gzip

çok s›k olarak birlikte kullan›ld›¤›ndan tar program›na bir parametreyle ( -

z parametresi)  gzip’lenmifl dosyay› açma yetene¤i eklenmifltir.

tar -zxvf yeni_program.tar.gz

gibi bir komutla önce gzip’lenmifl aç›p (z), sonra tar’› aç›p (x), bütün bunlar›

yaparken aç›lan dosyalar›n listelenmesini sa¤layabilirsiniz (v). 



configure bilgisayar›n›z›n özelliklerini tek tek kontrol eder, ayn› zamanda
baflka programlara veya kütüphanelere ihtiyac›n›z olup olmad›¤›n› size bil-
dirir. Bu aflama baflar›yla sonuçland›¤›nda kaynak kodunun bulundu¤u di-
zinde (ve e¤er varsa di¤er alt dizinlerde) Makefile isimli bir dosya yarat›r.

‹kinci ad›m olarak verece¤iniz make komutu bu Makefile dosyas›nda listele-
nen parametrelere göre bütün program›n ve modüllerinin derlenmesi içim
gerekli ifllemleri s›rayla yapacakt›r. Baz› programlar› derlemek ve kurmak
için birden fazla make komutunu pefl pefle kullanman›z gerekebilir. (Böyle
durumlarda vermeniz gereken make komutlar›n›n neler oldu¤u README veya
INSTALL gibi aç›klama dosyalar›nda belirtilmifl olacakt›r.)

Örne¤in,

./configure
make
make test
make install

oldukça s›k rastlanan bir kurulum sürecidir.

‹flletim Sisteminin ve 
Uygulama Programlar›n›n Güncellenmesi  

Tüm yaflayan yaz›l›mlar gibi iflletim sistemleri de sürekli geliflmektedir. Bu
geliflme, yaz›l›mlara yeni yetenekler eklenmesi ve hatalar›n düzeltilmesi ve en
önemlisi, bulunan güvenlik gediklerini kapatan yeni sürümlerin yay›nlan-
mas› fleklinde olmaktad›r. LINUX güvenlidir deyip durduk, genel kan› da
zaten bu do¤rultuda... Ancak hiçbir yaz›l›m kusursuz de¤ildir. LINUX’un
“güvenli¤i ve güvenirli¤i yüksek” yüksek bir iflletim sistemi olarak tan›nma-
s›n›n en önemli nedeni bir modülde güvenlik gedi¤i ya da hata bulundu¤un-
da düzeltilmifl sürümün (flaka de¤il) birkaç saat içinde yay›nlanmas› ve da¤›-
t›m›na bafllanmas›d›r.

Mandriva, haz›rlay›p da¤›tt›¤› LINUX paketlerinin güncellenmesi için gere-
ken hizmetleri verme görevini de üstlenmifltir. Asl›nda yaln›zca Mandriva
de¤il, genellikle tüm LINUX da¤›t›mc›lar› eflde¤eri hizmetleri ücretsiz ola-
rak vermektedir.
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‹flletim sisteminizi ve onunla birlikte da¤›t›lan uygulama programlar›n› gün-
cellemek istedi¤inizde, rpmdrake program›n› bafllatmak için KDE menü-
sünden

KDE  SystemConfiguration Packaging Mandriva Update

veya Mandriva Linux Control Center yaz›l›m›n› bafllatmak için

KDE System Configuration Configure Your Computer 

seçimini yaparak Mandriva Update program›n› bafllatmal›s›n›z. Bu progra-
m› bafllat›rken bilgisayar›n›z›n ‹nternet ba¤lant›s› çal›fl›r durumda olmal›d›r.

“Mandriva Update”, bafllat›ld›¤›nda önceden belirlenmifl Mandriva ve yan-
s›lar› olan sitelere (mirror) ba¤lan›p, sizin makinan›zda yüklü olan yaz›l›m-
larla bunlar›n güncel sürümlerini karfl›laflt›racak ve sürüm güncellefltirmeye
aday yaz›l›mlar›n bir listesini üretecektir.

ßßß

ßß
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“Mandriva Update” güncellefltirmeleri üç grup alt›nda toplar:

1. Güvenlik güncellemeleri (Security updates),
2. Hata düzeltme güncellemeleri (Bugfixes updates),
3. Normal güncellemeler.

‹lgilendi¤iniz gruptaki güncellemeleri seçmek ve uygulamak için “Mandriva
Update” ekran›ndaki butonlar› kullanabilirsiniz. Uygulanacak güncelleme
dosyas›n›n seçilmesi için sa¤ taraf›ndaki küçük kutu içinde çarp› iflareti
görünecek flekilde t›klanmal›d›r. E¤er bilgisayar›n›z sürekli internete ba¤l›
olarak çal›flacaksa ve önemli servisleri üstlenecekse, güvenlikle ilgili yaz›l›m
güncellemelerini en az haftada bir kez kontrol etmenizi ve yeni güncel-
lemeler varsa derhal uygulaman›z› öneririz.
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Çekirdek Güncellemeleri (Kernel Updates)  

Mandriva zaman zaman çekirdek güncellemeleri yay›nlamaktad›r. Bu gün-
cellemeler genellikle güvenlik gediklerini kapatmaya yöneliktir. Bir de,
çekirdek sürüm yükseltmeleri söz konusudur; ne de olsa LINUX yafl›yor,
büyüyor ve gelifliyor. 

Örne¤in, Mandriva 2006’n›n flu s›ralardaki (May›s 2006) çekirdek sürümü
2.6.12’dir. Nerden mi bildik?

# uname  -sr
Linux 2.6.12-12mdksmp

Siz de kendi çekirdek sürümünüzü ö¤renmek için 

uname  -sr

komutunu kullanabilirsiniz.

Bu çekirdek ad›ndaki “mdk” kodu çekirde¤in Mandrake (Mandriva’n›n es-
ki ad›) taraf›ndan haz›rland›¤›n› ve derlendi¤ini; “smp” kodu ise çekirde¤in
“Symmetric Multi Processor”; yani çoklu ifllemci için haz›rlanm›fl bir çekir-
dek oldu¤unu belirtiyor. Asl›nda yukar›daki çekirdek sürümünü rapor eden
bilgisayar tek ifllemcili, ancak bu ifllemcinin “Hyper Threading” özelli¤in-
den ötürü iflletim sistemine iki ifllemcili gibi görünüyor.

Mandriva’n›n yay›nlad›¤› yeni bir çekirdek sürümü olup olmad›¤›n› ö¤ren-
mek için

# urpmi  kernel-

komutunu kullanabilirsiniz. 
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Mandriva Update yaz›l›m› ile iflletim sisteminizi ve uygulama yaz›l›mlar›n›

güncelledi¤inizde, varsa, çekirdek güncellemeleri (kernel updates) uygu-

lanmaz. Çekirdek güncellemeleri için sizin özellikle çekirdek gün-

cellemelerini kontrol etmeniz ve varsa uygulaman›z gerekir.



Uzunca bir çekirdek listesi... Bu örnek listede özel amaçl› olmayan çekirdek-
lerden en son sürüm numaras›na sahip olan› “kernel-2.6.12.12mdk”. “una-
me -sr” komutu da ayn› sürüm numaras›n› rapor etti¤ine göre çekirdek
güncellemeye gerek yok. Ama, “urpmi  kernel-” komutu, örne¤in, kernel-
2.6.23.3mdk” gibi bir çekirdek bulundu¤unu rapor etseydi, 

urpmi  kernel-2.6.23.3mdk

gibi bir komutla çekirde¤inizi güncellemeliydiniz.

Çekirdek güncellemesinin aktif olabilmesi için bilgisayar›n›z› kapat›p açma-
n›z; daha do¤rusu iflletim sistemini yeniden yüklemeniz gerekir.

LINUX’a al›flt›kça, sisteminizi kapat›p açmak size zor gelecek. Bafllang›çta
eski al›flkanl›klarla, her sorun ç›kt›¤›nda içinizden bilgisayar›n›z› kapat›p aç-
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mak gelecek. Ancak bir süre sonra bunun normal olmad›¤›n›, donan›m›nda
sorun olmayan bir bilgisayar›n sadece çekirdek güncellemelerinden sonra
veya disk/bellek eklemek için kapat›lmas› gerekti¤ine al›flacaks›n›z. LINUX
ve UNIX kullan›c›lar›, bilgisayar›n kendileri için çal›flmas› gereken bir ma-
kine oldu¤unu; kullan›c›lar›n makine için çal›flmas›n›n normal olmad›¤›n›
bilirler. Y›llard›r bu ifllerin içindeyiz; USB bellekteki foto¤raflar› gösteren
bir yaz›l›m yükledikten sonra neden bir iflletim sisteminin yeniden yüklen-
mesi gerekti¤ini anlayabilmifl de¤iliz.  
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