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pencereden içeri girdi!

Bir zamanların bir numaralı Linux düşmanı 
Microsoft, strateji değişikliğine gidiyor. 
Firma, kendi Linux sürümünü geliştirdi.

Bundan 9 yıl önce Bill Gates’e, bir basın 
toplantısında,  “Yazılımlarınızın Linux 
versiyonlarını çıkarmayı düşünüyor 
musunuz?” diye sormuştum. Bill Gates 

bana donuk gözlerle bakıp, tek bir kelime söylemişti: 
“Hayır!”. Toplantıdaki herkes şaşırmış, Bill Gates’e 
böyle soru sorulur mu dercesine homurdanmıştı. 
Geçtiğimiz 9 yıl içinde bilişim dünyasında çok 
şey değişti. Öyle ki, bir zamanların bir numaralı 
Linux düşmanı Microsoft, kendi Linux sürümünü 
geliştirdiğini açıkladı!

Azure, Linux’a emanet

Geçtiğimiz eylül ayında, Microsoft Azure’nin 
mimarı Kamala Subramaniam, AzureCloud Switch 
(ACS) adı altında Linux tabanlı bir işletim sistemi 
geliştirdiklerini duyurdu. Microsoft, ACS’yi Azure’nin 
veri merkezlerinde ağ cihazlarını yönetmek için 
kullanmaya başladı. Böylece Azure’nin kalbi 
Windows sistemleri yerine Linux’a emanet edilmiş 
oldu.

ACS, Microsoft’un hızlı bir şekilde Linux dünyasına 
doğru kaydığının önemli göstergelerinden birisi. 
Microsoft-Linux flörtü sadece ACS ile de sınırlı değil. 
Microsoft, geçtiğimiz Kasım ayında Red Hat ile bir 
işbirliği anlaşması yaptığını duyurdu. Bu anlaşmaya 
göre Red Hat işletim sistemi Azure platformunda yer 
alacak.

Bu gelişmeler Microsoft’un strateji değişikliğini 
gösterir nitelikte. Peki, ne oldu da, Linux’ten 
nefret eden Microsoft bu noktaya geldi. Esasında 
Microsoft’taki bu strateji değişikliği oldukça geç 
kalmış bir karar. Apple ve Google, Linux ve BSD 
dünyasına uzun yıllar önce geçiş yaptı ve bunun 
meyvelerini bol bol topladı. Apple 2001 yılında 
FreeBSD tabanlı OS X’i piyasaya sürdü. 2001 
yılından itibaren Mac satışları patladı. Google, Open 
HandsetAlliance ile birlikte Linux tabanlı Android 
işletimini geliştirdi ve bu alanda pazar lideri oldu. 

Apple ve Google, Microsoft’u solladı

Apple ve Google, Linux dünyasının 
nimetlerinden yararlanırken, Microsoft 
tamamen duygusal nedenlerle Linux’tan 
uzak duydu ve bunun çok zararını gördü. 
Öyle ki Apple’ın 2015 yılı net geliri 53.39 
milyar dolar olurken bir zamanların devi 
Microsoft’un geliri 12.19 milyar dolarda 
kaldı. Apple ve Google açık kaynak kodlu 
mimari kullanarak araştırma ve geliştirme 
(Ar-Ge) masraflarını düşürdü, mimari 
üzerine odaklanmak yerine servisler ve yeni 
teknolojiler üzerine odaklandı ve bugünlere 
geldi. Microsoft ise yeniliklere kapalı hantal 
bir firma haline geldi. 

W3Cook’un rakamlarına göre, dünya 
genelindeki web sunucularının yüzde 
98’ini Linux tabanlı sunucular oluşturuyor. 
Linux Foundation’ın raporuna göre, büyük 
kurumsal şirketlerin yüzde 75’i ana bulut 
platformu olarak Linux kullanıyor. Bulutta 
Windows sunucuların oranı sadece yüzde 24 
ve Linux’a doğru hızlı bir geçiş gözlemleniyor. 
Windows masaüstünün hâlâ hâkimi 
durumunda ama sunucu pazarında ibreler 
Linux’u gösteriyor.

Görünen o ki, Microsoft, Linux konusundaki 
stratejisinin yanlış olduğunu geç de 
olsa anladı. Bu yüzden hızlı bir şekilde 
Linux dünyasına girmek ve bu dünyanın 
nimetlerinden yararlanmak istiyor. 
Önümüzdeki dönemde Microsoft’tan 
Linux konusunda çok daha önemli çıkışlar 
görebiliriz. Firmanın, Apple gibi radikal bir 
karar alıp tüm mimarisini Linux’a taşıyacağını 
düşünmüyorum ama önümüzdeki dönemde 
Microsoft-Linux ilişkilerinin hızla gelişeceğine 
inanıyorum. Örneğin birkaç yıl içinde MSSQL 
Server’ın Linux sürümü çıkarsa şaşırmayın! 

http://www.bilisimdergisi.org/s182
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