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Her Yer?

● Dünyadaki tüm web sunucularının %x'inde 
Apache çalışıyor

● Dünyadaki tüm süper bilgisayarların %y'sinde 
GNU/Linux kullanılıyor

● İnternet kullanıcılarının %z'si Firefox kullanıyor
● Mobil cihazların %t'sinde Android çalışıyor



  

Neden?

● Neden bu sunum?
● Üç beş slayt meselesi 

● Neden özgür yazılım?
● Teknik nedenler
● Ekonomik nedenler
● Sosyal nedenler
● Politik nedenler



  

Özgür yazılım politik bir meseledir

● Özgür yazılım, sadece teknik bir mesele 
değildir. Aynı zamanda etik, sosyal ve politik bir 
meseledir.

● Sadece bilişim alanında çalışanları değil, 
toplumun her kesimini ilgilendirir. 

● Düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü, kişisel 
bilgilerin gizliliği gibi konularla doğrudan ilgilidir.



  

Özgür yazılım ?= Sosyalizm



  

Neden ?= Sakal



  

Neden ?= Bölünme



  

Neden ?= Bölünme



  

Başka türlü bir şey(ler)

● Mülkiyet 
● Kaynak kodu, bir üretim aracıdır

● Metalaşma
● Üretimde özgürlük, tüketimde eşitlik
● Çalışma ve insan (doğası)

● Neden gönüllü katkı? Motivasyon?



  

Özgürlükler, özgürlüklerimiz...

● Özgürlük 0: Herhangi bir amaçla programı çalıştırma özgürlüğü.
● Özgürlük 1: Programın nasıl çalıştığı üzerine çalışma ve yazılımı 

ihtiyaçlara göre uyarlama özgürlüğü (Kaynak koduna erişebilmek, 
bunun için bir ön şarttır).

● Özgürlük 2: Komşumuza yardım etmenizi sağlayacak şekilde 
kopyaları yeniden dağıtabilme özgürlüğü

● Özgürlük 3: Programı daha da geliştirilebilme ve elde ettiğiniz 
yazılımı toplumun faydalanabilmesi için herkesle paylaşabilme 
özgürlüğü (Kaynak koduna erişebilmek, bunun için bir ön şarttır).



  

Yasaklar, yasaklarımız...

● Yapamazsın!
● Değiştiremezsin!
● Kopyalayamazsın!
● Paylaşamazsın!
● O siteye giremezsin!



  

Söylem ve sözcükler

● "Free software is a matter of liberty, not price. 
To understand the concept, you should think of 
free as in free speech, not as in free beer." - 
Richard Stallman

● Yasaklayıcı vs özgürleştirici
● “Paylaşmak” 



  

Paylaşmak, ama neyi?

● Bilgiyi
● Birayı
● Donanımı
● Sanatı / Kültürü

● Edebiyat
● Müzik
● Sinema

● Demokrasiyi
● Parayı?



  

Üç beş ağaç

● Özgürlük
● Paylaşmak
● Sanat
● Penguen!



  

Teşekkürler
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