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Aç›k ya da Kapal›:
‹ﬂte Bütün Mesele Bu!
Özgür yaz›l›m yaklaﬂ›m› 1980’lerde
ortaya ç›kt›¤›nda, varolan telifli
yaz›l›m geliﬂtirme sektörünü
etkilemeksizin, ço¤u amatör
gruplarca yürütülen çal›ﬂmalar
do¤rultusunda geliﬂmeye çal›ﬂan,
kendi halinde bir giriﬂim
niteli¤indeydi. Ancak özgür yaz›l›m
hareketinin taraftarlar›n›n
artmas›yla birlikte, bu yaklaﬂ›mla
üretilen yaz›l›mlar›n hem say›lar›
hem de nitelikleri geliﬂti ve aradan
geçen 25 y›l sonunda bugün özgür
yaz›l›m, telifli yaz›l›m sektörünün
belirgin bir rakibi haline geldi.
Özgür yaz›l›m›n ve telifli yaz›l›m›n
karﬂ›laﬂt›r›lmas› da, ﬂimdilerde
yaz›l›mc›lar aras›nda en çok
tart›ﬂ›lan konulardan biri.
‹lk baﬂlarda “özgür yaz›l›m” ifadesi
kullan›l›rken, aradan geçen süre içinde
bu ifadenin yerine daha çok “aç›k kaynak kodlu yaz›l›m” ifadesi kullan›l›r oldu. Çünkü “özgür” sözcü¤ünün, yaklaﬂ›m›n temel hedefi ve kapsam› konusunda yanl›ﬂ anlamalara neden olabildi¤i görüldü. Bir yaz›l›m›n “özgür” olmas›, yaz›l›m›n “bedava” ya da “ticari olmamas›” anlam›na gelmiyor. Buradaki
“özgürlük”le kastedilen ﬂey, yaz›l›m›n
geliﬂtirilebilirli¤i. Bu özgürlü¤ün temelinde de yaz›l›m kodlar›n›n aç›k olmas›,
yani gizli ya da kapal› tutulmamas› yat›yor. Telif hakk› gözeten yaz›l›m sektöründeki yaz›l›mlar›n temel niteli¤i, yaz›l›m› kullanmak için belli bir lisans ücreti ödeniyor olmas› ve bu ﬂekilde edindi¤iniz bir yaz›l›m›n kodlar›n›, kapat›lm›ﬂ
bir ﬂekilde sunulmalar› nedeniyle asla
göremiyor olman›z. Özgür yaz›l›mlar›n
temel özelli¤iyse, kendilerini oluﬂturan
kodlar›n herkese aç›k olmas›.
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Bilgisayarlarda kullan›lan tüm yaz›l›mlar›n, belli bir programlama dilinin
komutlar› kullan›larak haz›rlanm›ﬂ metin format›nda kaynak kodlar› oluyor.
Bilgisayar programc›lar› taraf›ndan yaz›lan bu kodlar, bilgisayar›n çal›ﬂma
ﬂekline uyumlu olacak ikili kodlar halindeki sürümü oluﬂturmak amac›yla
derleniyor ve bu derlenmiﬂ kod dosyalar› yaz›l›m›n çal›ﬂmas›n› sa¤l›yor. Bu
dosyalar, sat›n ald›¤›m›z yaz›l›m cd’lerinin içinde bizim görmemizi ve üzerinde herhangi bir de¤iﬂiklik yapmam›z› engelleyecek ﬂekilde kapat›lm›ﬂ olarak yer al›yor. Aç›k kaynak yaz›l›mlardaysa bu dosyalar› görüp dilersek
üzerlerinde de¤iﬂiklik yapmam›z mümkün. Çünkü kodlar›n aç›k olmas›, bu
kodlara bakarak dileyen kiﬂilerin yaz›l›m üzerinde kendi istekleri do¤rultusunda belli de¤iﬂiklikler ve da¤›t›mlar
yapabilmesi anlam›na geliyor. Özgürlükler de bu noktada baﬂl›yor.

Özgürlü¤ün Tan›m›
Özgür yaz›l›mlar “özgür”lüklerini,
kullan›c›lar›na dördü do¤rudan, biri
dolayl› olmak üzere verdikleri toplam
beﬂ adet temel özgürlü¤e borçlu: 1- Yaz›l›m› istenen tüm amaçlar için çal›ﬂt›rabilme özgürlü¤ü. 2- Yaz›l›m›n nas›l
çal›ﬂt›¤›n› inceleyebilme ve dilenen gereksinimlere göre uyarlayabilme özgürlü¤ü. 3- Yaz›l›m›n kopyalar›n› da¤›tabilme, böylece çevredeki kiﬂilere yard›mc› olabilme özgürlü¤ü. 4- Yaz›l›m›
geliﬂtirebilme ve bu geliﬂtirme çal›ﬂmalar›n› kamuoyuna duyurabilme, böylece herkesin bu geliﬂmelerden yararlanmas›n› sa¤layabilme özgürlü¤ü. Yaz›l›m›n kaynak koduna girebilme özgürlü¤üyse iki ve dört numaral› özgürlüklerin biraraya gelmesinin sonucunda do¤an bir özgürlük. Bu özgürlükleri sunan yaz›l›mlar özgür yaz›l›mlar kümesindeki yerlerini al›rlarken, bu özgür-

acikKaynak

8/24/05

12:23 PM

Page 63

lüklerden herhangi birini yerine getirmeyen yaz›l›mlar küme d›ﬂ› kal›yor.
Bu özgürlükleri temsil etmek için
yaz›l›m›n baﬂ›na getirilen “özgür” sözcü¤ünün yaz›l›m›n bedava olmas›yla
hiçbir ilgisi yok. Yayg›n kan›n›n aksine,
özgür bir yaz›l›m›n ticari amaçlarla kullan›labilmesi ve sat›labilmesi mümkün.
Üstelik ﬂirketler özgür yaz›l›mlar üreterek ya da bu tür yaz›l›mlar› destekleyerek para kazanabilirler. Günümüzde
yaz›l›m sektöründe ticari olarakk yer
alan pek çok ﬂirketin özgür yaz›l›m›
destekler hale gelmesi bunun aç›k kan›t›. Art›k IBM, Hewlett Packard, Intel
gibi pek çok büyük ﬂirket, özgür yaz›l›m konusunda uzmanlaﬂm›ﬂ kiﬂiler çal›ﬂt›r›yor. Hatta Red Hat gibi yaln›zca
özgür yaz›l›m konusunda hizmet vermek üzere kurulmuﬂ ticari nitelikli yaz›l›m ﬂirketleri de pazardaki yerlerini
alm›ﬂ durumda. Bu tür ﬂirketler özgür
yaz›l›m konusunda destek ve dan›ﬂmanl›k hizmeti sunarak para kazan›yorlar. Çünkü özgürlük, yaz›l›m›n bedava olup olmamas› ya da ticari hedefler taﬂ›yor olup olmamas›n› içermiyor.

Telif Hakk›n›z Sa¤dan
m› Olsun, Soldan m›?
Yaz›l›m alan›ndaki “özgür” sözcü¤ü, yukar›da de¤indi¤imiz gibi tüketimde de¤il, üretimde özgürlü¤ü kastetti¤i için, özgür bir yaz›l›m›n kodlar›
aç›k olarak sunuldu¤u halde ticari hedefler taﬂ›yor ve kullan›m hakk› belli
bir ücret karﬂ›l›¤›nda sunuluyor olabilir. Öte yandan özgür olmayan, yani
kodlar› kullan›c›lara aç›k olarak sunulmayan bir yaz›l›m tamamen ücretsiz
olabilir. Microsoft taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ olan Internet Explorer bu tür yaz›l›mlara iyi bir örnek. ‹nternet taray›c›s› olarak kullan›lan bu yaz›l›m›n kullan›m hakk›n› alman›z için herhangi bir
lisans ücreti ödemeniz gerekmiyor. Tamamen bedava. Ama bu durum Internet Explorer’›n özgür yaz›l›m oldu¤u
anlam›na gelmiyor. Çünkü kodlar› kullan›c›lara aç›k de¤il.
Özgür yaz›l›mlar konusundaki bir
di¤er yayg›n yan›lg›ysa lisanslarla ilgili. Bir yaz›l›m›n özgür olmas›, herhangi bir lisans kapsam›nda olmamas› anlam›na gelmiyor. Aksine özgür yaz›l›mlar›n tümü, Genel Kamu Lisans›
(General Public License-GPL) ad›nda

bir bir telif hakk› lisanslama sistemi
kapsam›nda yer al›yor. Ancak özgür
yaz›l›m hareketi dilinde konuﬂuldu¤unda GPL, ‹ngilizce’de “copyright”
olarak an›lan telif hakk› lisans› olman›n yan›s›ra, asl›nda buna ek bir lisanslama yaklaﬂ›m› olarak geliﬂtirilmiﬂ
olan bir “copyleft” lisans›. Bir yandan
tüm telif hakk› lisanslar› gibi kendi
kapsam›nda bulunan ürünlerin belli
kullan›mlar› konusunda koﬂullar koyan bu “copyleft” sistemi, di¤er yandan tüm “copyleft” yaz›l›m› lisanslar›
gibi, telif hakk› lisans›yla korunan
kodlar üzerinde yap›lan de¤iﬂikliklerin
tüm da¤›t›mlarda paylaﬂ›lmas› gereklili¤i koﬂulunu içeriyor. Copyright kapsam›nda varolan telifli yaz›l›m lisanslar›n›n temel hedefi, asl›nda kullan›c›n›n
elinden yaz›l›ma iliﬂkin kodlar› paylaﬂma ve bu kodlar üzerinde de¤iﬂiklik
yapma hakk›n›n al›nmas›n› sa¤lamak.
Buna karﬂ›l›k Genel Kamu Lisans› kullan›c›n›n yaz›l›mlar› de¤iﬂtirme ve paylaﬂma haklar›n›n sakl› tutulmas› ve yaz›l›m›n tüm kullan›c›lar taraf›ndan
bu amaçlar do¤rultusunda özgürce
kullan›lmas› amac›yla oluﬂturulmuﬂ bir lisans biçimi. Ancak bu
haklar›n kullan›m› yaln›zca
“copyleft” kapsam›nda gerçekleﬂmiyor. ‹ki aﬂamada gerçekleﬂen bu hak kullan›m›
için öncelikle copyright gereklilikleri do¤rultusunda yaz›l›m›n telif hakk›
al›n›yor, ard›ndansa
copyleft uygulamas›yla

kullan›c›ya, bu yaz›l›m›n kopyalama,
da¤›tma ve de¤iﬂtirme gibi haklar› sunuluyor. Yani bir yaz›l›m› copyleft kapsam›nda korumak için önce yaz›l›m›n
telif haklar› copyright koﬂullar› alt›nda
belirtiliyor ve copyleft ile de bu telif
hakk› al›nm›ﬂ olan yaz›l›m›n›n lisans
koﬂullar›na de¤iﬂtirme, da¤›tma ve
paylaﬂma koﬂullar› eklenmiﬂ oluyor.
Copyright kapsam›ndaki uygulamada
yaz›l›m›n sahibi kodlar ve bu kodlar›n
nas›l kullan›laca¤› konusunda tam bir
kontrole sahip oldu¤u için, kaynak
kodlar kamuya aç›lm›ﬂ olsa bile yaz›l›m›n de¤iﬂtirilmesi, kullan›m› ya da da¤›t›m› engellendi¤i sürece o yaz›l›m
özgür olmayan bir yaz›l›m olarak kal›yor. Öte yandan baﬂkalar›n›n yaz›l›m
üzerinde de¤iﬂiklik yapmalar›na ve
yapt›klar› bu de¤iﬂiklikleri herhangi
bir k›s›tlama olmaks›z›n da¤›tmalar›na
izin veren bir copyleft lisans›yla yay›nlanm›ﬂ olan yaz›l›mlar, belli özel haklar yaz›l›m›n üreticisine ait olarak kalsa bile, tescilli olmayan yaz›l›m olarak
pazardaki yerini al›yor. Bir baﬂka
deyiﬂle copyright ve copyleft kapsam›ndaki yaz›l›mlar aras›ndaki
farklar› oluﬂturan belirleyici kriterler, kodun kapal› ya da aç›k
olmas›, kodlar üzerinde de¤iﬂiklik yapman›n izin verilmesi ya da verilmemesi, yaz›l›m›n de¤iﬂtirilmiﬂ sürümlerinin da¤›t›m›n›n yasak olmas›
ya da olmamas› koﬂullar›n›n biraraya gelmesi sonucunda ortaya ç›k›yor.
Eylül 2005
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Da¤›t›m koﬂullar›n›n de¤iﬂmemesi koﬂuluyla herkese yaz›l›m›n kaynak kodunu veya bu yaz›l›mdan türetilmiﬂ
herhangi baﬂka bir yaz›l›m›n kaynak
kodunu kullanma, de¤iﬂtirme ve da¤›tma hakk›n› veren “copyleft” koﬂulu
ad› alt›ndaki yasal düzenleme, özgür
yaz›l›m› yayg›nlaﬂt›rmak isteyen kiﬂilerin yarar›na; ancak yaz›l›ma ekledikleri birimlerden yaln›zca kendileri yararlanmak isteyen kiﬂiler için tam anlam›yla bir baﬂbelas›. Özgür yaz›l›m hareketinin bugün ulaﬂt›¤› yayg›nl›k, belki de bunun zarar›ndan çok yarar›na
inanan kiﬂilerin say›s›n›n hiç de az›nl›kta olmad›¤›n›n bir göstergesi.
Bu yarar›n en önemli gerekçesi, de¤iﬂiklik yapma ve bu de¤iﬂiklikleri da¤›tabilme olana¤› sunan söz konusu
özgürlüklerin , özgür yaz›l›mlar›n gereksinimler do¤rultusunda büyük bir
topluluk taraf›ndan geliﬂtirilebilmesine
olanak sa¤l›yor olmas›. Yaz›l›m geliﬂtirme tarihindeki en önemli kilometretaﬂlar›, asl›nda belli ticari stratejiler sonucu de¤il, belli gereksinimlerin giderilmesi söz konusu oldu¤unda ortaya
ç›km›ﬂ. Örne¤in bugün dünyay› etkileyen en önemli teknolojik geliﬂmelerden biri olan ‹nternet teknolojisi varl›¤›n›, ABD ordusunun 1960’l› y›llarda
haberleﬂme konusundaki gereksinimlerine borçlu. Benzer bir ﬂekilde bugün tüm dünyada yayg›n olarak kullan›lan ‹nternet kameras› (webcam) uygulamas› da bir laboratuvarda çal›ﬂan
yaz›l›mc›lar›n çal›ﬂt›klar› alandan uzakta duran kahve makinalar›n›n baﬂ›nda
s›ra olup olmad›¤›n› görme gereksinimlerini gidermek için kurduklar›, ‹nternet tabanl› bir kamera düzene¤inden do¤muﬂ bir teknoloji. Aç›k kaynak
kodlu yaz›l›mlar geliﬂtirilirken gereksinim duyulan herhangi bir özellik ‹nternet üzerinden tüm geliﬂtiricilere duyurulduktan sonra, bu özelli¤e iliﬂkin
kodlar›n yaz›larak yaz›l›m›n içine entegre edilmesi k›sa sürede gerçekleﬂiyor. Bunun nedeniyse tüm dünya genelinde aç›k kaynak geliﬂtiricisi olan
bir gönüllü yaz›l›m ordusunun bulunmas›. Telifli yaz›l›mlardaysa bu geliﬂmeler hem çal›ﬂanlar›n say›s›n›n daha
az olmas›, hem de bu geliﬂmelerin ancak ﬂirketlerin belli stratejik planlamalar› uygun oldu¤unda hayata geçiriliyor olmas› nedeniyle kodlarda yap›lacak geliﬂtirmeler daha çok zaman alabiliyor.
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Aç›kl›k da
Bir Yere Kadar
Ancak yine de aç›k kaynak kodu
yaklaﬂ›m›yla geliﬂtirilen yaz›l›mlar›n,
telifli yaz›l›mlara göre yetersiz ve eksikliklerle dolu oldu¤unu düﬂünenler
yok de¤il. Günümüzde art›k pek çok
telifli yaz›l›m›n aç›k kaynak yaklaﬂ›m›yla geliﬂtirilmiﬂ bir karﬂ›l›¤› var ve bu
karﬂ›l›k gelen yaz›l›mlar kullan›c› gereksinimlerine yan›t vermek konusunda telifli rakipleriyle boy ölçüﬂebilecek
kapasiteye eriﬂmiﬂ durumdalar. Ancak
yaz›l›mlar›n telif haklar›n›n olmas› gerekti¤ini savunanlara göre, bu yaz›l›mlar›n ço¤unun hâlâ amatör giriﬂimcilerle geliﬂtiriliyor olmas› önemli bir eksiklik. Bu kiﬂilere göre, bir yaz›l›m›n
geliﬂtirilmesi konusunda belli kiﬂilere

zorunlu olarak görev verilmedi¤i sürece yaz›l›m›n belli özellikleri sonsuza
dek geliﬂtirilmeden kal›yor. Aç›k kaynak yaz›l›mc›lar yaln›zca kendi ilgilerini çeken özellikleri geliﬂtirmeye yo¤unlaﬂmay› tercih ettiklerinden, bir yaz›l›m›n sahip olmas› gereken, ama öte
yandan geliﬂtirilme süreçleri s›k›c›

Telifli Yaz›l›mlar›n
Aç›k Kaynak Karﬂ›l›klar›
Günümüzde telifli olarak sunulan yaz›l›mlar›n hemen hemen hepsine karﬂ›l›k gelen, aç›k
kaynak yaklaﬂ›m›yla geliﬂtirilmiﬂ bir eﬂde¤er yaz›l›m bulmak olanakl›. Bu eﬂde¤er aç›k kaynak
yaz›l›mlar›n sahip oldu¤u nitelikler ve bu yaz›l›mlar› kullanarak yapabildikleriniz, geliﬂtirilmeye
baﬂlad›klar› ilk y›llarda telifli rakiplerinin karﬂ›s›nda oldukça zay›f durumda kal›yordu. Günümüzdeyse aç›k kaynakl› eﬂde¤erler, telifli örnekleriyle baﬂabaﬂ gitmekte. Aﬂa¤›daki tabloda telifli yaz›l›m sütununda yer alan yaz›l›m adlar› hâlâ
çok kiﬂi taraf›ndan bilinen ve kullan›lan tan›d›k
yaz›l›mlar olsa da, bu yaz›l›mlar›n en çok kulla-

olan özellikler de bu nedenle bir aç›k
kaynak yaz›l›mda asla bulunamayabiliyor. Örne¤in, yaz› yazmak için kullan›lan kelime iﬂlemci bir yaz›l›m›n pazarda varolan tüm marka ve modellerdeki
yaz›c›larla uyumlu çal›ﬂabilmesi için
gereken kodlar› yazacak bir aç›k kaynak kodcusu bulmak, zaman zaman
güç olabiliyor.
Öte yandan aç›k kaynak taraftarlar›ysa bu sorunun kendileri için de¤il, aksine telif hakk› olan yaz›l›mlar
için söz konusu oldu¤u görüﬂünde.
Bunun temel nedeniyse, bu tür bir yaz›l›m›n lisans›n› sat›n alarak kullanmaya baﬂlad›ktan sonra, yaz›l›m›n belli
gereksinimlerinize yan›t vermedi¤ini
gördü¤ünüzde, yaz›l›m› geliﬂtiren ﬂirketin bu özellikleri geliﬂtirmesini beklemekten baﬂka yapabilecek hiçbir ﬂeyinizin olmamas›. Kodlar›n kapal› olarak sunulmas›, geliﬂtirme amac›yla yap›lacak herhangi bir müdaheleyi olanaks›z k›ld›¤›ndan, kod yazmaktan anlayan ve kodlar› inceleyerek gereksinim duydu¤unuz özelli¤i geliﬂtirebilecek bir kiﬂi olsan›z bile, tek seçene¤iniz yaz›l›m› sat›n ald›¤›n›z ﬂirketin
müﬂteri hizmetleri birimini arayarak
sorununuzu bildirmek oluyor. ‹ﬂin
bundan sonraki k›sm›ysa ﬂirket yöneticilerinin keyfine kal›yor. Sizin gereksinim duydu¤unuz özelli¤in kulland›¤›n›z yaz›l›ma eklenmesi için ﬂirket yöneticilerinin bu özelli¤in gerçekten
önemli oldu¤unu düﬂünmesi ve bu
özelli¤in eklenmesi için ﬂirket bütçesinden belli bir pay ay›rarak bünyesinde çal›ﬂan yaz›l›mc›lardan bir kiﬂi ya
da grubu görevlendirmesi gerekiyor.
Aç›k kaynak taraftarlar›na göre bu süreç ço¤unlukla aksayarak ve yavaﬂ iﬂledi¤inden, kulland›¤›n›z telif hakk›
n›lan eﬂde¤erleri olan sa¤ taraftaki yaz›l›mlar›
tan›yan ve bunlar› kullanan kiﬂilerin say›s› da art›k az›msanacak gibi de¤il.
Telifli Yaz›l›m

Aç›k Kaynak Kod Yaz›l›m

MS Windows
MS Office
MS Word
MS Excel
MS Powerpoint
Internet Explorer
MS Outlook
Winamp
Windows Media Player
ACDSee
Adobe Photoshop
Adobe Premier
MS Internet Inf. Server
Oracle Database
MS Access
MS SQL Server

Linux
OpenOffice
Abiword, Writer
Calculator
Impress
Firefox
Thunderbird
Xmms, Beep Media Player
MPlayer
GQview, Gthumb
The Gimp
VirtualDub
Apache
MySQL
Rekall
Postgre SQL
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olan yaz›l›mlar›n gereksinimlerinizi
bütünüyle karﬂ›lamas› ço¤u zaman
olanaks›z.
Telifli yaz›l›m savunucular›na göreyse bu iddia, özellikle yaz›l›mla ilgili
teknik destek konusu sözkonusu oldu¤unda, pek de hakl› de¤il. Bunun nedeniyse aç›k kaynak kodlu bir yaz›l›m›
kullan›rken herhangi bir teknik sorunla karﬂ›laﬂt›¤›n›zda, bu sorunu gidermek konusunda dan›ﬂmak için kendinize bir muhatap bulman›z›n ço¤u zaman güç olmas›. Telifli yaz›l›m savunucular› ﬂöyle diyor: E¤er kendiniz kod
geliﬂtirebilen bir kullan›c› de¤ilseniz,
kulland›¤›n›z yaz›l›m›n kodlar›n› yazan
kiﬂinin keyfine ba¤l›s›n›z demektir.
Çünkü yaz›l›m›n arkas›nda kurumsal
bir yap› yok. Bu da kullan›c›lar›n, sorunlar›yla baﬂbaﬂa kalmalar› ve bazen
de en küçük bir geliﬂtirme için y›llarca
beklemeleri anlam›na geliyor. Özgür
yaz›l›m taraftarlar›na sordu¤unuzday-

Aç›k Kayna¤› Seçenler
Aç›k kaynak kodlu yaz›l›mlar günümüzde
dünya genelinde pek çok ülkenin kamu kuruluﬂlar›nda ve özel ﬂirketlerinde kullan›l›r hale gelmiﬂ
durumda. Hatta baz› ülkeler, aç›k kaynak kodlu
yaz›l›m kullan›m›n›n bir devlet politikas› haline
gelmesi gerekti¤ini savunuyorlar. Aç›k kaynak
yaz›l›mlar›n kullan›m› Avrupa’n›n pek çok ülkesinde ra¤bet görürken, Çin ve Brezilya aç›k kaynak yaz›l›m kullan›m› konusunda önemli uygulamalara giriﬂme yolunda olan iki önemli ülke.
Çin: Devlete ait gizli verilerin Windows iﬂletim sistemlerinde kolayca ele geçirilebilece¤ini
düﬂünen Çin hükümeti, bu nedenle kamu kurumlar›n›n sunucu sistemlerinde Linux iﬂletim sistemini tercih ediyor.
Fransa: Paris Belediye Meclisi, Microsoft’a
toplamda 18 milyon dolar lisans yenileme paras›
ödemek yerine, aç›k kaynak kodlu yaz›lamlara
geçme ve belediyeye ait tüm verilerin tutuldu¤u
ana bilgisayardaki iﬂletim sistemini Linux olarak
de¤iﬂtirme karar› ald›. Bu karar›n bir di¤er nedeniyse sistemlerin çökme riskini azaltmak.
Brezilya: Brezilya’y› korsan bir ulus olarak
adland›ran ABD hükümetinin yapt›¤› tahminlere
göre, bu korsanl›k ABD yaz›l›m telifi endüstrisine
geçti¤imiz y›l yaklaﬂ›k 1 milyar dolara maloldu.
Brezilya hükümetine göreyse Brezilya’n›n yaz›l›m
lisanslar›n› ödemek için ABD’ye her y›l göndermek zorunda kald›¤› para da yaklaﬂ›k 1 milyar
dolar. Hem ABD, hem de kendisine bir y›l içinde
birer milyar dolara mal olup, üstüne üstlük ‘korsan’ olarak nitelendirilmesine yol açan patentli
yaz›l›mlardan so¤uyan Brezilya, çözüm yolunu
patentli yaz›l›mlardan kurtulmakta bulmuﬂ. Bu
amaç do¤rultusunda yo¤un çal›ﬂmalar sürdüren
Brezilya hükümeti, kamu kurumlar›nda aç›k kaynak kodlu yaz›l›m kullan›m›n› zorunlu k›lan bir
yasan›n son haz›rl›klar›n› tamamlam›ﬂ durumda.

sa aç›k kaynak kodlu yaz›l›mlar konusunda böyle bir s›k›nt› asla olas› de¤il.
Tüm dünya genelinde aç›k kaynak
kodlu yaz›l›mlar üzerinde çal›ﬂan bir
gönüllü ordusu oldu¤unu belirten aç›k
kaynakç›lar, gereksinim duyulan herhangi bir özelli¤in en geç 2-3 gün içinde geliﬂtirilerek yaz›l›ma entegre edildi¤ini savunuyor ve bu tür gecikmelerin as›l telifli yaz›l›mlar için sözkonusu
Yaz›l›m lisanslar› için ödedi¤i ücretlerin açl›k için
yapt›¤› harcamalardan daha yüksek oldu¤unu
vurgulayan hükümet, bu yasay› bir an önce uygulamaya koyma konusunda oldukça kararl› görünüyor.
Almanya: Almanya’n›n Münih kent yönetiminde Linux iﬂletim sistemi ve Open Office uygulamalar› kullan›l›yor. Ayr›ca Almanya hükümeti
Siemens’e, kendi ordular›nda ve kamu projelerinde kullan›lmak üzere Linux tabanl› özel iki iﬂletim sistemi geliﬂtirtmiﬂ.
‹ngiltere: ‹ngiliz E¤itim Teknolojileri Dairesi
(BECTA – The British Educational Communications and Technology Agency), aç›k kaynak kodlu
yaz›l›mlar›n ‹ngiltere genelindeki e¤itim kurumlar›nda kullan›lmas› amac›n› taﬂ›yan bir çal›ﬂmay›
sürdürmekte.
Yunanistan: Yunanistan genelindeki yaklaﬂ›k
onikibin orta ö¤retim kurumunun bilgisayar laboratuvarlar›ndaki bilgisayarlar üzerine hem Linux, hem de Windows iﬂletim sistemi kurulu durumda. Yunanistan hükümeti, böylelikle genç nesillerini erken yaﬂtan itibaren alternatif iﬂletim
sistemlerine al›ﬂt›rmay› hedefliyor.
ABD: ABD ticaret bakanl›¤› Red Hat ﬂirketinden 8 milyon dolar de¤erinde Linux yaz›l›m ve
servis deste¤i hizmeti sat›n ald›. Bakanl›¤›n toplam 15 bölümünde, 1 Haziran 2005’ten baﬂlay›p
31 May›s 2008’e kadar sürecek anlaﬂma dönemi
boyunca Red Hat ürünlerinin kullan›lacak. Yetkililer, bu de¤iﬂiklik sayesinde maliyeti düﬂüreceklerine ve verimlili¤i art›racaklar›na inan›yorlar.
Ve Hollywood!: Dünyan›n en önemli sinema
endüstrisi merkezi olan Hollywood film stüdyolar›nda iﬂletim sistemi olarak, Windows’un aç›k
kaynak kodlu rakibi olan Linux kullan›l›yor. Bugün bünyesindeki 400’ü aﬂk›n sunucusunda Linux iﬂletim sisteminin kurulu oldu¤u Hollywood,
Linux üzerinde kurulu sistemlerini ilk kez 1997
y›l›nda “Titanik” filmlinin yap›m› aﬂamas›nda.

oldu¤unu iddia ediyorlar. Üstelik art›k
pek çok ticari ﬂirketin aç›k kaynak alan›na yat›r›m yap›yor olmas› ve Red Hat
gibi aç›k kaynak alan›nda hizmet veren ticari ﬂirketlerin de pazarda yerini
alm›ﬂ olmas› sayesinde, aç›k kaynakl›
yaz›l›mlar›n arkas›nda çok say›da ve
güçlü kurumsal yap›lar yer al›yor.
Özgür yaz›l›mlara yönelik önemli
itirazlardan bir di¤eriyse, bu yaz›l›mlar›n henüz yeterince olgunlaﬂmam›ﬂ olmas› konusunda gündeme geliyor. Bu
itiraz sahiplerine göre piyasada yer
alan telifli yaz›l›mlar 6.0, 7.0 gibi sürümlerine ulaﬂm›ﬂken aç›k kaynak yaz›l›mlar›n ço¤unun henüz 1.0 sürümüne bile ulaﬂmam›ﬂ olmas› bunun en belirgin göstergesi. Yüzünüzü aç›k kaynak taraftarlar›na döndü¤ünüzdeyse
bu konuyla ilgili çok farkl› bir iddiayla
karﬂ›laﬂ›yorsunuz. Aç›k kaynakç›lar,
yaz›l›mlar›n›n ço¤unun 1.0 ya da 2.0
gibi sürümlerinde oldu¤unu kabul etseler de bunu bir olgunlaﬂmam›ﬂl›k
göstergesi oldu¤u konusunda hemfikir
de¤iller. Aç›k kaynak yaz›l›mlarda sürüm de¤iﬂikliklerinin çok büyük geliﬂmeler sonucunda oluﬂtu¤unu, buna
karﬂ›l›k telifli yaz›l›mlarda çok küçük
ve önemsiz bir geliﬂtirme yap›ld›¤›nda
bile sürümün yükseltildi¤ini belirten
aç›k kaynakç›lar, bu nedenle kendi yaz›l›mlar›n›n 1.0 sürümlerinin varolan
ço¤u yaz›l›m›n 7.0 gibi geliﬂkin sürümlerinden bile çok daha nitelikli oldu¤unu vurgulayarak bu iddialar› reddediyorlar.
Yaz›l›m sektörü konusundaki baz›
uzmanlara göre özgür yaz›l›m konusundaki geliﬂmeler ne aﬂamaya var›rsa
vars›n ve bu alanda ne kadar geliﬂme
yaﬂan›rsa yaﬂans›n, özgür yaz›l›mlar›n
telifli yaz›l›mlar›n tamamen yerini almas› asla olanakl› de¤il ve bu nedenle
telifli yaz›l›mlar›n daima var olmas› gerekiyor. Bu gereklili¤in temelindeyse,
herhangi bir ürüne iliﬂkin bir pazar
oluﬂabilmesi için geçerli koﬂullar›n›n
do¤as› yat›yor. Belli bir ürüne yönelik
pazar o ürün için varolan talep gibi anlaﬂ›labilecek olsa da, belli bir pazar
oluﬂmas› için gerekli ﬂey asl›nda güçlü
ve sürekli bir kazanç sa¤lamay› ve bunun sonucu olarak bu ürünün geliﬂimine yönelik olarak yap›lacak yat›r›m›
çekmeyi sa¤layacak bir yap›. Aç›k kaynak kodlu yaz›l›m› belli bir ücret ödeyerek sat›n alan ve daha sonra da bu
yaz›l›m konusunda teknik destek alEylül 2005
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Ülkemizde aç›k kaynak kullan›m› konusundaki giriﬂimler çok eskiye dayanm›yor olsa da,
özellikle son üç y›lda bu konudaki çal›ﬂmalar›n
h›z› ivme kazanm›ﬂ durumda. Daha çok kamu
kurumlar›nda tercih edilen aç›k kaynak kodlu yaz›l›m›n kullan›ld›¤› yerlerin ço¤u, bu seçimin
kendisine sa¤lad›¤› avantajlardan ﬂimdilik son
derece memnun görünüyor.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas›, ofis
uygulamalar›nda Open Office’in Türkçe sürümünü kullan›yor. Yaklaﬂ›k 3 y›ld›r Open Office kullanan Merkez Bankas› böylece hemen hemen
her y›l yenilenen sürümlerle ve lisans ücretleriyle u¤raﬂmaktan kurtulmuﬂ durumda.
‹stanbul Eminönü Belediyesi, bilgi teknolojileri harcamalar›n› k›sma çal›ﬂmalar› kapsam›nda
sunucular›nda yer alan iﬂletim sistemini Lünux

olarak de¤iﬂtirme karar› alm›ﬂ. Bu karar› uygulmaya koyan ve halen sistemlerinde Linux kullanan belediye, bu geçiﬂle birlikte ciddi boyutta bir
maliyet avantaj› sa¤lam›ﬂ durumda.
Ankara EGO Genel Müdürlü¤ü’ndeki tüm bilgisayarlarda Open Office kullanma politikas› uygulan›yor.
Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i
(TMMOB) ofis bilgisayarlar›nda Open Office kullan›yor.
Elektrik Mühendisleri Odas› genel merkezinde ve ﬂubelerinde yer alan tüm bilgisayarlarda
Open Office kullan›l›yor.
Türkiye’de ofis yaz›l›m› olarak aç›k kaynak
kodlu Open Office’i kullanan di¤er kurumlar›n
baz›lar›ysa ﬂunlar:
• Atom Enerjisi Kurumu
• Emekli Sand›¤›
• ‹stanbul ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü
• ‹nönü Üniversitesi
• Zonguldak Devlet Hastanesi

mak için belli bir ücret ödeyen müﬂteriler varsa da, telifli yaz›l›mla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda bu kiﬂilerin say›s› oldukça
az. Telifli yaz›l›m savunucular›na göre
bunun nedeni, yaz›l›m›n kodlar›yla ilgili ortada herhangi bir s›r ve nihai ürünün yeniden da¤›t›mlar› konusunda
belli bir k›s›tlama olmad›kça, bir ﬂeyi
satman›n çok daha zor hale geliyor ol-

mas›. Bu zorluk nedeniyle aç›k kaynak
kodlu yaz›l›mlar, nihai amac› kâr elde
etmek olan yaz›l›m geliﬂtirme sektöründe kendine ait bir pazar oluﬂturmak, bu pazarda yer alan ﬂirketlerin
büyümesini sa¤lamak, bu alana yat›r›m çekmek, ücretli çal›ﬂan say›s›n› art›rmak ve geliﬂme ölçe¤ini büyütmek
konusunda yetersiz kal›yor.

Telifli yaz›l›m savunucular›na göre
aç›k kaynak kodu geliﬂtiren kiﬂilerin
temel hedefi, zaten yaz›l›m geliﬂtirmek
de¤il. Keyfi yerinde ve tuzu kuru olan
bu kiﬂilerin tek derdinin kiﬂisel egolar›n› tatmin etmek oldu¤unu savunan
telifli yaz›l›m savunucular›na göre bu
tür kiﬂilerce yaz›lm›ﬂ olan özgür yaz›l›mlar, yaln›zca zaman›n para etmedi¤ini düﬂünen ve önemsiz iﬂler yapan
kiﬂiler taraf›ndan kullan›labilecek nitelikte. Aç›k kaynak kodlu yaz›l›mlar, günümüzde dünya genelinde her geçen
gün daha çok kamu kuruluﬂunun ve
özel ﬂirketin önemli projelerinde ve
sistemlerinde kullan›l›yor hale geliyor
olsa da, bu geliﬂmeler bu kiﬂilerin düﬂüncelerini de¤iﬂtirmeye yetmiyor.
Aç›k kaynak kodcular Microsoft’un lisansl› yaz›l›mlar›n› kullanmay›, bilgisayara yaz›l›m kurmak için Bill Gates’e
haraç ödemek olarak görürken, telifli
yaz›l›m taraftarlar› Windows yaz›l›mlar›n›n iﬂ yapma alan›nda sa¤lad›¤› yararlar göz önüne al›nd›¤›nda ödenen
ücretlerin son derece makul ve gerekli
oldu¤u görüﬂünü savunmay› sürdürüyor.

lar› yasas›nda 1976 y›l›nda baﬂlayan bir dizi de¤iﬂiklik sonucunda bu uygulama de¤iﬂti ve tüm yarat›c› çal›ﬂmalar, telif sistemine kay›tl› olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n, telif hakk› yasalar›nca korunur hale geldi. Zorluk yaratan resmi gereklilikleri
ortadan kald›rarak telif yasalar›n›n uygulanmas›n›
basitleﬂtirmek amac› taﬂ›yan bu de¤iﬂiklik çal›ﬂmas›n›n yola ç›k›ﬂ noktas› son derece iyi niyetliyse
de, var›lan noktada, önceden yarat›c› çal›ﬂmalar›n
yaln›zca belli bir k›sm›n› korumaya alan telif haklar› yasalar›, tüm çal›ﬂmalar› düzenler hale geldi
ve böylece telif haklar› konusundaki ilk köklü de¤iﬂim gerçekleﬂmiﬂ oldu.
Neyse ki telif haklar› yasalar›n›n kapsam›ndaki bu ani geniﬂleme, bir kitab› okumak ya da
ödünç vermek gibi, kitab›n kopyalanmas›n› gerektirmeyen s›radan kullan›mlar› yasa kapsam›na alm›yordu ve bu tür etkinlikler hâlâ tümüyle özgürdü. Ancak her kullan›m›n bir kopya üretiyor oldu¤u say›sal teknolojiler dünyas›ndaki ilerlemelerle
birlikte, bu özgürlük de yok olmaya baﬂlad›. Analog uzayda bir kitab› okumak, ödünç vermek ya da
satmak telif haklar› yasalar›n› ilgilendirmezken
tüm bu eylemlerin say›sal uzayda bir elektronik kitapla yap›lmas›, yasal düzenlemelerin kapsam›na
girer oldu. Bir zamanlar telif haklar› yasas›n›n s›n›rlar›n›n ötesinde kalan s›radan kullan›mlar›n tümü telif düzenlemesinin tam ortas›na düﬂtü¤ünden analog dünyan›n önceli¤i özgürlükken, say›sal
dünyan›nki yasal düzenlemeler haline geldi ve böylece telif haklar› konusundaki ikinci büyük de¤iﬂim yaﬂanm›ﬂ oldu.
Belli formalitelerin kald›r›lmas›yla ortaya ç›kan
“kay›ts›z telif sistemi”yle, say›sal teknolojinin iﬂlemleri birer kopyaya çeviren do¤as› birleﬂince,

tüm çal›ﬂmalar yasalarla düzenlenir hale geldi.
Ama, uygulamada bu düzenlemenin etkinli¤ini
azaltan, yine say›sal teknolojilerin do¤as› oldu.
Çünkü kusursuz kopyalar›n kullan›m›n› olanakl› k›lacak ﬂekilde tasarlanan tüm say›sal teknolojilerin,
bu kopyalar üzerinde kontrolü olanakl› k›lmak gibi bir amac› yoktu. Ancak günümüzde say›sal araçlar elinizdeki verileri on bin kiﬂiyle en fazla on saniye içinde paylaﬂman›z› olanakl› hale getirdi¤inden, özellikle yay›mc›l›k, müzik, sinema ve yaz›l›m
gibi telif haklar›na dayal› endüstriler s›radan kullan›c›lar›n yapacaklar›ndan ve kaybolan kontrol
güçlerinden ötürü endiﬂelenir hale geldiler. ‹nsanl›k ad›na as›l tehlikeli olan aﬂama da zaten bu noktada baﬂlad›. Çünkü bu endiﬂeler nedeniyle günümüzde art›k gelece¤in say›sal teknolojilerini oluﬂturmak için yap›lan çal›ﬂmalar, telif hakk› sahiplerine kontrol güçlerini geri verme amac› taﬂ›yor.
“Say›sal Haklar Yönetimi (DHY)” ad› alt›nda
iﬂleyen bu kontrol düzenleme sistemi, say›sal dünyan›n varolan do¤as›n›n yok etti¤i kontrolü yeniden oluﬂturabilecek çözümler üzerinde çal›ﬂ›yor.
Üretilecek tüm bilgisayarlara kontrol konusunda
özelleﬂmiﬂ “güvenilir hesaplama” çiplerinin eklenmesi düﬂüncesi, bu çözümlerden yaln›zca biri. Bu
tür çözümler yasalaﬂt›r›ld›¤›nda bir telif hakk› sahibi ya da bir yaz›l›m üreticisi, paras›n› vererek
“sat›n ald›¤›n›z” bir e-kitab› kaç kez okuyabilece¤inizi ya da onu bir bilgisayardan di¤erine kaç kez
gönderebilece¤inizi bile kontrol edebilir hale gelecek. Bir say›sal cihaz› kullanarak yapaca¤›n›z tüm
iﬂlemler DHY taraf›ndan kontrol edilebilir hale geldi¤inde, ‹nternet üzerinde yer alan içeriklerin tüm
kullan›mlar› da olas›l›kla izin gerektirecek. Üstelik
bu izinlerin düzeni art›k mahkemeler ya da yasa-

Türkiye’de Aç›k Kaynak
Kullan›m›

Baﬂbelas› Telif Haklar›
Stanford Hukuk Okulu’nda hukuk profesörü
olarak görev yapan ve “Düﬂüncelerin ve Kodlar›n
Gelece¤i” kitab›n›n yazar› Prof. Lawrence Lessig’in Technology Review (Temmuz 2005) dergisindeki yaz›s›ndan...
Telif haklar› yasas›n›n ilk ortaya ç›kt›¤› y›llarda
telifin korumas› kapsam›na giren, kamuya aç›k olmayan haklar yaln›zca “yay›mlama” ya da “yeniden yay›mlama” haklar› olarak tan›mlan›yordu.
1909 y›l›nda yasan›n kapsam›nda yap›lan bir düzenleme sonucunda, telifin korumas› alt›ndaki
haklara “kopyalama” hakk› da eklendi. Telif hakk› kapsam›nda yap›lan bu geniﬂletmenin uygulanmas›nda o y›llarda herhangi bir sorun yaﬂanmamas›n›n en önemli nedeni, kopyalama makinelerinin
henüz yayg›nlaﬂmam›ﬂ olmas›yd›. Sorun yaﬂanmamas›nda, telif haklar› konusunda e¤itimi, araﬂt›rmay› ve genel olarak toplumun bilgiye olan gereksinimini göz önüne alarak getirilen belli s›n›rland›rmalar›n da kuﬂkusuz önemli bir pay› vard›. Ancak as›l önemli etken, o y›llarda telif hakk› korumas›ndan yararlanmak isteyenlerin, yap›lan çal›ﬂmalar›n› tescil ettirip (©) iﬂareti almalar›n› sa¤lamas›n›n ve bu tescil iﬂlemini belli dönemler sonunda yinelemesinin gerekiyor olmas›yd›. Bu formalitelerin yaratt›¤› cayd›r›c›l›k nedeniyle 19. yüzy›lda
yay›mlanan çal›ﬂmalar›n ancak yüzde ellisi tescilliydi ve bunlar›n da %80’den fazlas›n›n tescili asla
yinelenmiyordu. Bu da telif yasas›n›n eriﬂiminin,
yaln›zca telif korumas›na çok gereksinim duyan
alanlarla s›n›rlanmas›na ve yay›mlanm›ﬂ bir çok çal›ﬂman›n özgür olarak herkes taraf›ndan kullan›labilmesine olanak tan›yordu. Ancak ABD telif hak-
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Tüm Dillere Aç›k m›?
Aç›k kaynak kodcular, kendi yaz›l›mlar›n›n özellikle sermayesi düﬂük
olan küçük iﬂletmeler için ciddi bir maliyet avantaj› sa¤layan önemli bir çözüm oldu¤unu iddia ederken, bu yaklaﬂ›m›n karﬂ›s›ndaki kiﬂiler aç›k kaynak kodlu yaz›l›mlar›n özellikle küçük
iﬂletmelerde çal›ﬂan ve bilgisayar kullan›m› konusunda pek de uzmanlaﬂm›ﬂ
olmayan kiﬂiler için çok kafa kar›ﬂt›r›c›
olma riski üzerinde duruyor. Bu kafa
kar›ﬂ›kl›¤›n› gidermek için baﬂvurulabilecek e¤itim desteklerinin s›n›rl›l›¤›y-

larca de¤il, yaz›l›mlar›n içine yerleﬂtirilen kodlar
taraf›ndan sa¤lan›yor olacak.
Say›sal Haklar Yönetimi uygulamas› yoluyla say›sal teknolojilerin bu ﬂekilde bir kontrol düzenlemesine sahip olmas› olas›l›¤›, iki büyük tehdit olas›l›¤›n› da beraberinde getiriyor. Bu tehditlerden
ilki, asl›nda oldukça tan›d›k: Bilgiye eriﬂimde eﬂitsizlik. Örne¤in ‹nternet üzerinden bir e-kitab› okuman›n ücretinin çok yüksek olmas›, özellikle telif
maliyetlerinin ço¤u kiﬂinin al›m gücünün üzerinde
oldu¤u az geliﬂmiﬂ ülkeler gözönüne al›nd›¤›nda,
ço¤u insan›n bu bilgiye eriﬂim hakk›n›n k›s›tlanmas› anlam›na geliyor.
Daha az tan›d›k olan ikinci tehdidi tam anlam›yla anlayabilmek içinse, önce “say›sal” sözcü¤ünü bir an için unutmam›z ve bir bütün olarak
insan kültürü denen ﬂey üzerine yo¤unlaﬂmam›z
gerekiyor. Okudu¤umuz bir kitaptaki öyküyü arkadaﬂlar›m›za anlatmam›z ya da bir filmin bize
verdi¤i ilham› yaymak için bu filmdeki öyküyü ailemizle paylaﬂmam›z gibi davran›ﬂlar›n ve benzerlerinin tümü asl›nda kültürel yaﬂamda “kat›l›m”›n temelini oluﬂturan ve “remiks yapmak”
olarak adland›rabilece¤imiz bir uygulama. Kiﬂinin, kendisinden baﬂka birinin yarat›c›l›¤›n› kulland›¤›, as›l çal›ﬂmaya herhangi bir yarar› olaca¤› konusunda hiçbir garanti vermeyen remiks
yapma sürecinde, kiﬂiler remiks yapt›klar› ürünlerle alay etme ya da onlara sayg› duyma özgürlü¤üne sahip. ‹nsanlar›n›n remiks yapma hakk›
elinden al›nm›ﬂ bir toplumdaysa kültürün geliﬂmesi neredeyse olanaks›z. Kültürün okuma, eleﬂtirme, övme, k›nama eylemleri gibi parçalar› yarat›c›l›¤›m›z›n yöntemlerini oluﬂturdu¤undan, remiks edilecek malzeme telifli olsun ya da olma-

sa aç›k kaynak yaz›l›mlar›n›n bir di¤er
sorunu. Varolan telifli yaz›l›mlar›n ço¤u için kullan›labilecek pek çok haz›r
e¤itim malzemesi varken, aç›k kaynak
kodlu yaz›l›mlar›n kullan›m›n› ö¤reten
e¤itim araçlar›n›n say›s› bunlarla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda oldukça az. Aç›k kaynak
yaz›l›mlar›n varolan sürümlerinin ge-

nelde ‹ngilizce olmas›ysa, kullan›c›lar
bak›m›ndan sorun oluﬂturabilecek bir
di¤er konu. Lisans ücreti karﬂ›l›¤›nda
kodlar› kapal› halde sat›lan telifli yaz›l›mlar›n birçok dildeki sürümünü edinmek oldukça kolayken aç›k kodlu yaz›l›mlar sözkonusu oldu¤unda dil deste¤inde sorun yaﬂanabiliyor. Ancak ço¤u

s›n, remiks yapma konusunda toplumun bireylerinin özgür olmas› gerekir. Bu eylemler sözcükler kullan›larak yap›ld›¤› dönemde, en az›ndan
özgür toplumlarda, hiç kimse remiks yapma yani
kültürü yeniden yap›land›rma özgürlü¤ünü s›n›rland›rm›yordu. Çünkü kültürün yeniden yap›land›r›lmas› metinsel yollarla oluﬂurken, yasal düzenlemeler s›radan insanlar›n s›radan sözcüklerle ne yapt›¤› konusunda telif haklar› kapsam›nda
bir k›s›tlama getirmiyordu.
Teknolojideki geliﬂmelerse kültürün yeniden
yap›land›r›lmas› için, sözkonusu remiks uygulamalar›n›n sözcükler d›ﬂ›nda araçlar kullan›larak da
yap›lmas›n› olanakl› hale getirdi. Günümüzde bilgisayarlar, sesleri ve görüntüleri kullanarak yeni
bir tür remiks yapma ve kültürü bu biçimde yap›land›rma olana¤› sunuyor. Say›sal haklar yönetimi
ad› alt›nda telif yasalar› konusunda yap›lan düzenlemelerin bar›nd›rd›¤› ikinci büyük tehdit olas›l›¤›
da tam bu noktada ortaya ç›k›yor. Çünkü bir yandan say›sal teknolojilerdeki geliﬂmeler zengin
medya çeﬂitleri sunarak bu ortamlarda bol kat›l›mc›l› yeni yarat›c›l›k deneyimleri yaﬂanmas›na olanak tan›rken, di¤er yandan say›sal haklar yönetimi düzenlemesiyle telif haklar› konusunda getirilmeye çal›ﬂ›lan s›n›rlamalar, bu teknolojik araçlar›
kullanarak remiks edilebilecek yarat›c› iﬂlerin kullan›m hakk›n› ortadan kald›rmaya çal›ﬂ›yor. DHY
ile birlikte gelebilecek bu tür düzenlemeler kiﬂilerin remiks yapma haklar›n› ellerinden alaca¤›ndan, kiﬂisel özgürlüklerimizi azaltma ve kültürel
aktar›mlar› engelleme tehdidi taﬂ›yor.
Bir zamanlar tamamen özgür olan yaz›l›m ve
kültür alan›ndaki uygulama ortamlar›nda yaﬂanan
de¤iﬂikliklerle özgürlüklerin ortadan kalkmas›, öz-

gür yaz›l›m ve özgür kültür hareketleri aras›ndaki
ba¤lant›y› oluﬂturuyor. Yaz›l›m alan›nda de¤iﬂime
neden olan ﬂey patentli kodlar›n do¤uﬂuyken, kültür alan›ndaki de¤iﬂim, telif haklar› düzenlemesinde say›sal haklar yönetimi ad› alt›nda oluﬂturulmaya çal›ﬂan düzenlemeler. Bu de¤iﬂimlerin her ikisini de olanakl› k›lan ﬂey teknoloji ve hukuk; özgür
yaz›l›m ve özgür kültür hareketlerinin her ikisinin
de özgürlüklerini geri almak için baﬂvurduklar›
ﬂeyse yine ayn› ikili.
Özgür yaz›l›m ve özgür kültür hareketlerinin
her ikisindeki “özgür” sözcü¤ünü, temel ekonomik ilkelerin reddedilmesi olarak alg›layan kiﬂiler bu iki özgürlük hareketinin peﬂinden gidenleri aﬂ›r› düzeyde ütopik olmakla suçluyor. Oysa
kazanç sa¤layan, büyümeyi destekleyen ve hizmetleri belli bir toplum içinde yayg›n hale getiren özgür yaz›l›m, bu özellikleri sayesinde ﬂimdiden kendi baﬂ›na bir ekonomi haline gelmiﬂ durumda. ‹ﬂleme düzeni patentli yaz›l›mlar›n ekonomisinden farkl› olsa da, günümüzde bu ekonomiyi büyütmek için milyarlarca dolar harcanmakta. Ayn› ﬂey özgür kültür için de geçerli. Birçok
kiﬂi “özgür kültür” denen hareketin amac›n›n sanatç›lara ödeme yap›lmamas› oldu¤unu san›yorsa da bu hareketin savunucular›na göre özgür
kültür, kültür tarihi boyunca yarat›c›l›¤a ait endüstrileri yöneten ekonomiyi tan›ml›yor. Özgür
kültür hareketinin oluﬂturmaya çal›ﬂt›¤› bu ekonomi, asla telifin önemini yads›m›yor. Zaten özgür yaz›l›m› ve özgür kültürü oluﬂturmak için gerekli lisanslar da telife dayan›yor. Özgür kültür
hareketinin yapmaya çal›ﬂt›¤› ﬂey, telif haklar›
yasas›n›, say›sal ça¤a uyumunu etkinleﬂtirecek
biçimde yeniden gözden geçirmek.
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Aç›k Kaynak: Seçkin Bir
Kapitalizm
Chicago Üniversitesi’nde hukuk profesörü olarak görev yapan ve “Kuﬂkuculuk ve Özgürlük: Klasik Liberalizm ‹çin Modern Bir Yaklaﬂ›m” isimli kitab›n yazar› Richard A. Epstein’›n Technology Review (Temmuz 2005) dergisindeki yaz›s›ndan...
Tarihteki tüm yasal sistemler iki ayr› mülkiyet
sistemini harmanlayarak bir sistem oluﬂturmuﬂlard›r: özel ve kamu. Bu mülkiyet sistemlerinin her
ikisi de hem yaz›l›m, hem de telif haklar› bak›m›ndan çok büyük önem taﬂ›r. Özel mülkiyet, özel kiﬂilere ait baz› somut kaynaklar›n sahip olma, kullanma ve sat›ﬂ, kiralama, ipotek ettirme ve arma¤an etme gibi haklar›n› ele al›r. Neredeyse tüm
medeniyetler, sahibi olmayan bir ﬂeyi ilk alan kiﬂinin dünyan›n geri kalan›na karﬂ› bu ﬂey üzerinde
ayr›cal›kl› bir hak kazand›¤›, merkezi olmayan sistemlerle baﬂlam›ﬂt›r. Bugün tarlas›n› eken bir çiftçinin yar›n›n› rahatça planlayabilmesi için, bu tarla üzerinde yar›n baﬂka bir kiﬂinin hak iddia edece¤inden korkmamas› gerekir. Bu nedenle asl›nda
özel mülkiyet konusundaki düzenlemeler sa¤lad›¤›
yararlar nedeniyle toplumsal aç›dan büyük önem
taﬂ›r. Bill Gates’i yaz›l›mlardan haraç kesmekle
suçlayan ve y›ll›k kazanc› olan 45 milyar dolar› haketmedi¤ini düﬂünen kiﬂilere bir de dünya genelinde Microsoft ürünlerini kullanan müﬂterilerin elde
ettikleri kazanc›n toplam›n› incelemelerini öneririm. Yaklaﬂ›k 500 dolar karﬂ›l›¤› bir ücret ödeyerek bilgisayar›n›za kurdu¤unuz Microsoft Office’in
size getirdi¤i üretkenli¤e bakarsan›z, bu paran›n
çok az bir miktar olarak kald›¤›n› kolayl›kla görebilirsiniz.
Genel Kamu Lisans›’n› (GPL) yöneten dört temel özgürlük, gökten inmedi. Bir bilgisayar mühendisi taraf›ndan üretilen bu sistemin anlatmaya
çal›ﬂt›¤› ﬂey, asl›nda çok basit: yaz›l›m›n kodlar›na
serbestçe giriﬂ hakk›. Bu ﬂekilde özetlendi¤inde
çok masum görünüyorsa da, her anlaﬂma ya da lisans sözleﬂmesinde oldu¤u gibi bunda da önemli
bir bit yeni¤i var. Hiç bir yasal sistem s›n›rs›z haklar yaratmaz. Varolan tüm özgürlüklerle karﬂ›l›kl›
iliﬂki içinde olan görevler vard›r. Genel Kamu Lisans›’n›n sa¤lad›¤› özgürlük karﬂ›l›¤›nda beklenen
görevse, yapt›klar› iﬂlerde aç›k kaynak kodlu yaz›-

ülkenin kendi bünyelerinde geliﬂtirmekte oldu¤u aç›k kaynak projeleri,
bu soruna çare getirmek konusunda
epeyce yol alm›ﬂ durumda. Bu konuda
ülkemizde de çal›ﬂmalar oldukça h›z
kazanm›ﬂ bulunuyor. TÜB‹TAK- Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araﬂt›rma
Enstitüsü (UEKAE) taraf›ndan baﬂlat›lm›ﬂ olan Ulusal Da¤›t›m Projesi (ULUDA⁄), özgür Linux iﬂletim sisteminin
Türkçe deste¤i konusunda çok önemli çal›ﬂmalar›n yürütüldü¤ü bir proje.
Bu proje kapsam›nda Genel Kamu Lisans› alt›nda yay›nlanan ve ad›n› Anadolu Pars›’ndan alan “Pardus” iﬂletim
sisteminin ilk sürümü ﬂimdiden kullan›ma sunulmuﬂ durumda. MS Office
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l›mlar› kullanan herkesin, bu yaz›l›m› türeterek
yapt›¤› iﬂleri ayn› lisans alt›nda da¤›tmas› gereklili¤i.
Sonuçta ortaya ç›kan özgür yaz›l›m toplulu¤unun kurallar›n› kabul etmek isteyen herkes, aç›k
kaynak toplulu¤una diledi¤i an kat›labilir ya da
oyunu bu kurallara göre oynamak istemeyen herkes Microsoft’la iﬂ yapmaya devam edebilir. Kullan›c›lar bak›m›ndan nas›l böyle bir özgürlük varsa,
Microsoft için de ayn› özgürlük geçerli. Microsoft
da “Özgür kaynakl› yaz›l›m› unutun. Bizim yaz›l›m›m›z›n lisans›n› almak istiyorsan›z kaynak kodlar›m›z› görmemeyi kabul etmek zorundas›n›z. E¤er
koﬂullar›m›z› be¤enmiyorsan›z herhangi bir aç›k
kaynak kodlu ürüne geçebilirsiniz.” deme özgürlü¤üne sahip.
Fikri hakk› birine ait olan ya da kamu alan›ndaki bir yaz›l›m yerine Stallman’in belli özgürlükler kar›ﬂ›m›na ve k›s›tlamalar›na ba¤l› yaz›l›m› seçmenin nedenleri neler olabilir? Özgür yaz›l›m savunucular›, bu soruya yan›t olarak yapt›klar› aç›klamalarda GPL’nin üretimi ve yarat›c›l›¤› destekledi¤ini, mülki hakk› olan yaz›l›mlar›nsa gizlili¤i besledi¤ini iddia ediyor. Oysa bence, ticari s›rlarla ilgili yasalar, yarat›c›l›¤› GPL’in öne sürdü¤ü koﬂullara göre çok daha geliﬂkin düzeyde destekler durumda. Üstelik ticari s›rlar› korumak, orjinal yarat›c›lar›n, yapt›klar› çal›ﬂmadan ötürü ödüllendirileceklerini garanti eder. Ama aç›k kaynakl› projeler,
bunun aksine koda daha sonra katk›da bulunanlar› ödüllendirir.
Ancak yine de, iki yaklaﬂ›m› karﬂ›laﬂt›r›p içlerinden birini üstün olarak nitelemek pek de olas›
de¤il. Zaten pazardaki pek çok oyuncunun konuya yaklaﬂ›mlar› da iki model aras›nda kesin bir seçim yap›lmamas› gerekti¤ini destekliyor. Veritaban› ve sunucu yaz›l›mlar›yla milyonlarca dolar kazanan IBM, ﬂimdilerde müﬂterilerini aç›k kaynakl› Linux iﬂletim sistemini kullanmaya teﬂvik ediyor.
Sun Microsystems kendi bünyesindeki yaz›l›m geliﬂtiricileri her geçen gün büyüyen aç›k kaynak
toplulu¤unu birer eleman› haline getirmek amac›yla Solaris iﬂletim sistemini aç›k kaynak koﬂullar›
alt›nda yeniden lisansl›yor. Hatta Microsoft bile s›n›rl› bir düzeyde olsa da, kodlar›n› ﬂirket d›ﬂ›ndaki Windows program› geliﬂtiricileriyle paylaﬂ›yor.
Tüm geliﬂtiriciler anlaﬂman›n gerektirdi¤i koﬂullar› bildi¤inden, asl›nda türetilen tüm iﬂlerin GPL ile

yönetilmesini gerektiren copyleft hareketi yeterince adil. Bu noktada devletin temel göreviyse her
iki tür düzenlemenin de yaz›ld›klar› ﬂekilde uygulanmas›n› sa¤lamak.
Bu noktadan bak›ld›¤›nda Lessig’in özgür yaz›l›ma karﬂ› duydu¤u engin sayg›n›n hiç de adil olmad›¤› kolayl›kla görülebilir. Çünkü insanlar›n iﬂ
yapma biçimlerini kendilerinin seçebilmelerini gerektiren özgür toplum prensiplerine göre Lessig’in
tavr› oldukça tarafl›. Brezilya devletini, kendisini
ve ulusunu özgür yaz›l›ma geçmeye teﬂvik etti¤i
için övemeyiz. Bu giriﬂimi küçümsemekle de eﬂde¤er bir yanl›ﬂ yapm›ﬂ oluruz. Serbest Pazar toplumlar›nda devletlerin iﬂ modellerini içeren tart›ﬂmalarda herhangi bir tarafta yer almas› tümüyle yanl›ﬂt›r. Do¤al bir hakem olarak temel rolü uzlaﬂma
olan devletin parma¤›n› skalan›n üstünde herhangi
bir noktaya koymas›, gerçek rekabeti olanaks›z hale getirir. Hakemler amigoluk yapamazlar.
Lessig yaz›l›m lisanslamas› konusundaki hatas›n›n benzerini telif haklar›na yönelik yaklaﬂ›m›nda da yineliyor. Politik görüﬂleri ne olursa olsun
herkes, modern toplumlar›n farkl› türdeki telif
haklar›n› korumak amac›yla düzenledi¤i yasalar›n
ortaya ç›kmas›na neden olan güçlü ekonomik zorunluluklar›n fark›nda olmak zorundad›r. Özel
haklar›n korunmas› yaln›zca bir kiﬂinin haklar›n›
de¤il, tüm toplumun yarar›n› gözeten bir uygulama oldu¤undan, yap›lan tüm yarat›c› üretimlerin
korunmas› da sosyal bir gerekliliktir. Telif haklar›
kültürel alana romanlar, filmler, müzik ve di¤er
ﬂekillerde yap›lan tüm büyük olumlu katk›lar› teﬂvik eder. Baz› kiﬂiler için yaratma arzusu, onlar›
yaratmaya teﬂvik eden ö¤e olarak yeterli olabilir
ve bu kiﬂiler, ürünlerini yaln›zca basit koﬂullar›
olan anlaﬂmalarla lisanslayarak da¤›tmaktan mutlu olabilirler. Ama ço¤u yazar için yapt›¤› iﬂin karﬂ›l›¤›nda alaca¤› karﬂ›l›k önemlidir ve di¤er kiﬂilerin bu yazarlar›n çal›ﬂmalar›n› kopyalama haklar›n› s›n›rlamak, bu kiﬂilerin üretkenli¤ini art›rmak
anlam›na gelir. Bugün telif haklar›n› savunan yazarlar›n pek ço¤u kendisinden önceki yazarlar›n
çabalar› sayesinde bulunduklar› noktaya gelmiﬂ olsalar da Lessig’in özgür kültüre iliﬂkin heyecanl›
övgüsü, herhangi bir olgun telif sisteminin mutlaka hesaba kataca¤›, üreticiler ve kullan›c›lar aras›nda varolmas› gereken temel al›ﬂveriﬂleri gözard› ediyor.

yaz›l›m›n›n aç›k kaynak dünyas›ndaki
karﬂ›l›¤› olan aç›k kaynak kodlu ofis
yaz›l›m› OpenOffice’in Türkçeleﬂtirilmesiyse, Türkçe OpenOffice.org projesi kapsam›nda, dünyan›n dört bir yan›nda Türkçe dilini konuﬂanlara yönelik olarak bu ürünün bilinirli¤ini ve
kullan›l›rl›¤›n› art›rmak konusundaki
çal›ﬂmalar sonucunda gerçekleﬂtirilmekte. Bu çal›ﬂmalar›n ortak amac›
Türkiye’de aç›k kaynak kodlu yaz›l›mlar›n kullan›m›n› desteklemek.

özgü aç›k kaynak kodlu yaz›l›m geliﬂtirme çal›ﬂmalar› sürerken, iki yaz›l›m
geliﬂtirme modeli ve telif haklar›n›n genel uygulamas› konusundaki tart›ﬂmalar da son sürat ilerlemekte. Bu tart›ﬂmalar aras›nda en ilgi çekenlerinden

Bir Özgür Bira Lütfen!
Aç›k kaynak yaklaﬂ›m› alan›nda tüm
dünya genelinde uluslar›n kendilerine
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biriyse, belli düﬂünceler sonucunda ortaya ç›kan ürünlerin yaln›zca sahiplerine mi, yoksa tüm insanl›¤a m› ait oldu¤u konusunu özellikle hukuki aç›dan
ateﬂli bir ﬂekilde tart›ﬂan Lawrence
Lessig ve Richard Epstein aras›nda süregelen tart›ﬂma. Bu tart›ﬂmalar bir
yandan sürerken, aç›k kaynak kullan›m› da bu tart›ﬂmalara kulak asmaks›z›n, etkisini, yaz›l›m geliﬂtirme alan›n›n d›ﬂ›na ç›kart›p baﬂka alanlara da
s›çratmakta kararl› görünüyor. ‹nternet üzerinden sunulan ve tüm kat›l›mc›lar›n madde yazar› olarak katk›da bulunmas›na olanak veren aç›k kaynak
kodlu ansiklopediler bu s›çraman›n sonucu olarak ortaya ç›kan “özgür içerik” yaklaﬂ›m›n›n bir örne¤i. Bu ansiklopedilerin en yayg›n kullan›lanlar›ndan olan “Wikipedia” isimli özgür ansiklopedi oluﬂumuna, dileyen herkes
makale ekleyebiliyor ve ansiklopedinin
tüm içeri¤ini özgürce kullanabiliyor.
Halihaz›rda bünyesinde 1,6 milyon makale bar›nd›ran özgür içerik temsilcisi

Wikipedia’n›n 200 farkl› dilde sürümü
mevcut. Aç›k kaynak yaklaﬂ›m›n› yaz›l›m d›ﬂ›nda kullanan en ilgi çekici oluﬂumlardan bir di¤eriyse “aç›k kaynak
bira” hareketi. “Bizim Biram›z” ad› alt›ndaki bu hareketini baﬂlatan Danimarkal› bir grup üniversite ö¤rencisi,
bira yap›m› konusunda kendilerinin
geliﬂtirdi¤i özel bir tarifi ‹nternet sitesi
üzerinden herkese açm›ﬂ durumda. Bu
tarifi kullanarak kendi biran›z› yapmakta, tarifi kendi istekleriniz do¤rultusunda de¤iﬂtirmekte ve hatta bu tarif arac›l›¤›yla yapt›¤›n›z biray› satarak
para kazanmakta özgürsünüz. Sizden
beklenen tek ﬂey, tarif üzerinde yapt›¤›n›z de¤iﬂiklikleri biran›n “özgür”lü¤ünün sahip oldu¤u hukuksal düzenleme gere¤ini yerine getirmeniz. Bu da
özgür biran›n tarifi üzerinde yapt›¤›n›z
geliﬂtirmeleri özgür bira toplulu¤unda
yer alan di¤er kiﬂilerle paylaﬂman›z anlam›na geliyor. Henüz özgür biray›
marketlerden sat›n al›nmas› olanakl›
de¤ilse de, bu tarifi kullanarak üretti¤i

biray› satmaya kalkan özgür bira taraftarlar› olur olmaz, marketten özgür bira almaya da baﬂlanabilecek.
Aç›k kaynak kodu üzerinde hem
Türkiye’de hem de dünya genelinde
çal›ﬂmalar sürerken ve farkl› pek çok
alanda aç›k kaynak yaklaﬂ›m› yayg›nl›¤›n› art›rmaya devam ederken, kodlar›n aç›k ya da kapal› olmas›n› savunan
farkl› iki yaz›l›m geliﬂtirme modelinin
ortas›nda bir yerde durulabilece¤ini
düﬂünenler de var. Hindistan Teknoloji Enstitüsü’nden Deepak Phatak, aç›k
kaynakla lisansl› yaz›l›m› birleﬂtiren
bir yaz›l›m geliﬂtirme üzerinde çal›ﬂ›yor. Kamu Bilgi Lisans› (Knowledge
Public License-KPL) ad›ndaki lisans
sistemi alt›nda çal›ﬂacak bu sistemin
hedefi, her iki modelin de avantajl›
yönlerini bir araya getirerek, hem yaz›l›m üreticileri hem de kullan›c›lar› için
daha geniﬂ kapsaml› yararlar sa¤layacak yeni bir model oluﬂturmak Böyle
bir modeli geliﬂtirip uygulamaya koymay› baﬂarabilirlerse Hindistan’›n yaz›l›m dünyas›n›n bir numaral› merkezi
haline gelece¤ini öngören Phatak’›n
bu öngörüsü, deste¤ini Hindistan’da
her y›l 1750 teknik üniversiteden mezun olan toplam 250 bin bilgisayar ve
elektronik mühendisinin potansiyel yaz›l›m üretme gücünden al›yor. Her biri
kendine özgü çeﬂitli eksiklikler bar›nd›ran bu modellerden biri yerine, her
iki modelin de üstünlüklerini kullanarak oluﬂturulacak yeni bir modelin galip gelmesi, yaz›l›m dünyas› için en
parlak sonuç gibi görünüyor. Çünkü
böyle bir galibiyet modellerden birinin
de¤il, tüm dünya genelindeki bilgisayar kulan›c›lar›n›n galibiyeti olacak ve
sonuçta kazanan tarafta tüm insanl›k
yer alacak
Ayﬂenur T. Akman
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