
2012 OCAK134 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 135

Yazılım Projelerinde 
Özgür Yazılım Lisans Yönetimi
İsterseniz öncelikle zaten bilinen bazı kavramları netleştirerek başlayalım. Özgür yazılım, 
lisanssız yazılım değildir. Kaynak kodları açık olmakla birlikte lisans metninde tanımlanmış 
olan  özgürlükleri kullanıcılarına sağlayan yazılımlardır. Tek başına kaynak kodların açık 
olması, bir yazılımı özgür yazılım yapmaz. Bazı yazılımların kaynak kodları açık olmakla 
birlikte lisansları size o yazılımı özgürce kullanma izni vermez.

Genel olarak özgür yazılım dünyasında kullanılan temel lisans olan Genel 
Kamu Lisansı ( GNU General Public License - bundan sonra GPL olarak 
anılacaktır )  kullanıcılara 4 temel özgürlük ve bir kısıt sunar :

1. Yazılımı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz
2. Yazılımın kaynak kodlarını istediğiniz gibi inceleyebilirsiniz
3. Kaynak kodlar üzerinde istediğiniz değişiklikliği yapabilirsiniz
4. Yaptığınız değişiklikleri istediğiniz gibi dağıtabilirsiniz.

Fakat yaptığınız değişikliklerin de aynı şekilde GPL ile lisanslanması 
gerekmektedir. Bu sayede başkalarının hakları da koruma altına almış olur.
Özgür yazılımlar, ister yazılımınızda kullanacağınız bir kütüphane ya da bileşen 
olsun ister sizin yazdığınız çeşitli parçalarla farklı bir ürün haline getirdiğiniz 
bir uygulama olsun günümüzde yoğun bir şekilde projelerimize girmiş 
bulunmaktadır. Gartner’ın yaptığı bir çalışma, 2012 yılında ticari uygulamaların 
%80’inin bir şekilde özgür yazılımları kullanacağını gösteriyordu. Günümüzde 
bir yazılım projesinin farklı lisanslara sahip birden fazla bileşenin bir araya 
gelmesinden oluşması çok muhtemel.
Lisans yönetiminin önemini vurgulamak için çok detayına girmeden ve bir korku 
hikayesi değil ama tecrübe kaynağı olarak alınması gereken Wirofon örneğinden 
bahsetmek yerinde olacaktır sanırım. Türk Telekom, İnternet üzerinden telefon 
görüştürmesi yapılacak bir yazılım geliştirtti. İş modeli olarak da sahipli, kaynak 
kodları kapalı bir ürün elde etmeyi planlıyorlardı. Fakat geliştiriciler uygulama 
içerisinde GPL lisanslı bir kütüphane kullandıkları için işin sonu Wirofon’un ilk 
çıkan sürümünün bir özgür yazılım olarak yayımlanmasına, ikinci sürüm için her 
şeyin yeni baştan yazılmaya başlanmasına vardı.

Lisanslar Arası Uyum Problemi
Özgür yazılım lisans yönetimi sorunu ile karşılaşmamıza neden olan en önemli 
şey, tek özgür yazılım lisansının GPL olmamasıdır. Farklı haklar ve kısıtlar sunan 
özgür yazılım lisansları mevcuttur. Bu lisansların kullanıcılarına tanımladığı 
haklar çerçevesinde de bazı sorunlar ve uyumsuzluklar ortaya çıkmaktadır. 
Dolayısıyla kurumların geliştirdikleri yazılımlarda hangi lisansları kullandıklarını 
ve bunların birbirleriyle uyumlu olup olmadıklarını kontrol etmeleri gerekir. Aksi 

Hakan Uygun

http://www.bilisimdergisi.org/s141

http://www.bilisimdergisi.org/s141


2012 OCAK136 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 137

halde istenmeyen sorunlarla karşılaşılacaktır.
Bu noktada durumu biraz daha genişletelim. 
Günümüzde bir yazılım sadece programlama 
dilleriyle yazılmış kaynak kodları içermiyor; 
çeşitli görseller, tasarım, metin, ses 
dosyaları ve videolar gibi farklı içerikleri de 
kapsayabiliyor. Burada da gene aynı şekilde 
çeşitli lisanslama problemleri ile karşıya 
karşıya kalmak mümkündür.
Biraz örnekle durumu açmaya çalışalım. 
Diyelim ki yazılımınızı GPL lisansı ile özgür 
yazılım olarak yayımlayacaksınız ve Apache 
Vakfı tarafından üretilip Apache Public 
License ile lisanslanmış bir kütüphane 
kullanıyorsunuz. Burada herhangi bir sorun 
yok çünkü APL’in size tanıdığı haklar nedeniyle 
GPL ile lisanslanmış bir kodla birlikte bu 
kütüphaneyi kullanabilirsiniz. Çünkü APL sizin 
kodlarınızın da APL lisanslı olması gibi bir şart 
öne sürmüyor. Fakat tam tersi bir durumda, 
yani APL lisanslı bir yazılım içerisinde GPL 
lisanslı bir kütüphane kullanmanız ne yazık ki 
mümkün değil, çünkü GPL sizin yazılımınızın 
da GPL lisanslı olması şartını öne sürmektedir.
Bir başka problem ise Creative Commons 
Non Commercial lisansı ile lisanslanmış 
yazılımlarda ortaya çıkmaktadır. Yazılım 
dünyasında çoğunlukla görsel dosyalarda ya 

da JavaScript kütüphane ve bileşenlerinde 
kullanılan bu lisans, size ticari kullanım 
izni vermemektedir. Öte yandan, GPL bu 
izni vermektedir. Dolayısıyla GPL lisanslı 
bir yazılım içerisinde kullandığınız takdirde 
GPL’in kullanıcıya tanıdığı bir hakkı kısıtlamak 
durumunda kalırsınız ki bu da yazılımınızı 
GPL olarak yayımlayamayacağınız anlamına 
gelmektedir.
Hangi lisansların hangileriyle uyumlu olduğu 
konusunda Özgür Yazılım Vakfı ( Free Software 
Foundation – FSF ) tarafından hazırlanmış 
GPL ile uyumlu lisanslar listesi yardımcı 
olacaktır[1].
Bütün tartışmayı özgür yazılımlar üzerinde 
yapıyor olmak bir yanlış anlamaya yol açmasın 
diye belirtmekte yarar var. Kapalı kaynak 
kodlu, sahipli yazılımlar içerisinde de özellikle 
BSD, APL, LGPL gibi sizin yazdığınız kodun 
lisansına dair herhangi bir kısıt getirmeyen 
lisanslara sahip özgür yazılım ürünleri 
rahatlıkla kullanılabilir.

Uygulama Kullanımı ve Kaynak Kod 
Kullanımı
Bir başka karmaşa da bir uygulamanın 
kullanılması ile kaynak kodlarının kullanılması 

arasındaki farkın anlaşılamamasından 
kaynaklanmaktadır. Bir örnekle daha net 
açıklayabiliriz durumu. MySQL veritabanı GPL 
ile lisanslanmış durumdadır. Özgür olmayan 
yazılımlar tarafından da veritabanı olarak 
rahatlıkla kullanılabilir. Fakat MySQL’in 
gömülü ( embedded ) olan sürümü doğrudan 
sizin yazdığınız kodlara bağlanacağı ve kaynak 
kodlarını kullanacağınız için lisansı gereği 
sizin kodlarınızın da GPL lisanslı olmasını 
şart koşacaktır. Bu durumda, örneğin LGPL 
ile geliştirmiş olduğunuz uygulama içerisinde 
MySQL’in gömülü sürümünü kullanamazsınız.
Bazı yazılımların iki ya da daha fazla lisansı 
olabilir, bu durumda sizin için uygun olan 
lisansı kullanabilirsiniz. Örneğin MySQL’in 
gömülü sürümünü kapalı uygulamanız içinde 
kullanmak için Oracle’dan sahipli yazılım 
altında kullanabileceğiniz bir lisans satın alma 
yoluna gidebilirsiniz. Fakat bu iş modelinin 
çoğu özgür yazılım için geçerli olmadığını 
hatırda tutmakta fayda var.

Lisansların Takibi
Buraya kadar incelediklerimizin ışığında, 
özgür yazılımlarla ilgili lisansları nasıl takip 
edebileceğimize bakalım. Bu işin en kolay 
yolu tabii ki ürettiğimiz yazılımları özgür 
yazılım olarak yayımlamaktır. Böylece mevcut 
özgür yazılımların önemli bir kısmını özel bir 
özen göstermeye gerek kalmadan kullanıyor 
olacağız.
Öncelikle gereken şeylerden birisi kurum içi 
eğitimdir. Yazılımcıların çoğu konu hakkında 
ya yeterince bilgi sahibi olmamaktan ya da 
durumun ciddiyetini yeterince kavramadıkları 
için  İnternet’te kaynak kodlarına erişilebilen 
her türlü yazılımın kendi yazılımları 
içerisinde rahatlıkla kullanılabileceğini 
düşünmektedirler.
Aynı şekilde, ürün yöneticilerinin de 
tasarladıkları ürünün hangi iş modeli ve 
lisans ile yayımlanacağına özen göstermesi 
ve sonuç ürünün içine dahil olacak yazılım 
ve içeriğin hedefledikleri modele uygun olup 
olmadıklarını denetlemesi gerekmektedir.

Son bir sorun da, özellikle büyük kurumların 
hukuk departmanlarının sadece kendi 
ürünlerinin hakları konusunda özen 
göstermesi, o ürünü geliştirirken kullanılan 
yazılım ve araçların lisans ve haklarına 
dikkat etmemesinden kaynaklanıyor. Örneğin 
bazı özgür yazılım lisansları, kaynak kodu 
istediğiniz gibi kullanabilmenize izin verir 
fakat orijinal kodun yazarının adının mutlaka 
zikredilmesini şart koşar. Bu durumda yazılım 
belgelerinde o kişinin adının geçmemesi lisans 
ihlali oluşturmaktadır.
Doğal olarak bu sorunlarla karşılaşmamak 
için yapılması gereken en önemli şey, 
kullanılan yazılım bileşenlerinin lisanslarının 
yazılım geliştirme sürecinde mutlaka takip 
ediliyor olmasıdır.

Marka ve Patent
Son olarak marka ve patent kavramlarının 
yazılım lisansları ile bir ilgisinin olmadığını da 
belirtelim. Bunlar farklı hukuki haklardır. Bir 
yazılımın özgür yazlım lisansı ile dağıtılması 
o yazılımın marka haklarının dilendiği gibi 
kullanılabilmesi hakkını vermeyecektir.
Bazı özgür yazılım lisansları kaynak 
kodu istediğiniz gibi kullanabileceğinizi 
fakat yazılımın ismini reklam amacıyla 
kullanamayacağınızı özel olarak belirtiyor 
olabilirler.
Genel olarak özgür yazılımcılar, marka ve 
patent gibi ek koruyucu hakları almamakla 
birlikte özellikle uluslararası büyük yazılım 
şirketlerinin bu konuda çeşitli yaptırımları 
olabilmektedir. Kullanılan yazılımların bu 
açıdan da incelenmesinde fayda olacaktır.
Örneğin bir özgür yazılım olan Pardus İşletim 
Sistemi, GPL lisanslı olarak yayımlanmaktadır. 
Dolayısıyla o kodları alıp kendi işletim 
sisteminizi hazırlayabilirsiniz fakat “Pardus” 
ismi ve logosu Tübitak’a ait bir marka olduğu 
için bu isim ve logoyu Tübitak’tan izinsiz olarak 
kullanamazsınız.
 
[1] : http://www.gnu.org/licenses/license-list.
html#GPLCompatibleLicenses
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