GNU Genel Kamu Lisans›
GNU Public License (GPL)

EK

Genel Kamu Lisans›
This is an unofficial translation of the GNU General Public License into
Turkish. It was not published by the Free Software Foundation, and does
not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL-only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help Turkish speakers understand the GNU GPL
better.
Bu, GNU Genel Kamu Lisans›n›n (GPL) Türkçe’ye gayr›resmi çevirisidir.
Bu çeviri Free Software Foundation taraf›ndan yay›nlanmam›fl olup GNU
GPL kullanan yaz›l›mlar›n da¤›t›m flartlar›n› belirleme aç›s›ndan hukuki
ba¤lay›c›l›¤› yoktur. Hukuki aç›dan yaln›zca GNU GPL’in ‹ngilizce metni
ba¤lay›c›d›r. Bu çeviri, Türkçe kullan›c›lar›n›n GNU GPL’i daha iyi anlayabilmeleri için haz›rlanm›flt›r.

GNU Genel Kamu Lisans› (GPL)
Sürüm 2, Haziran 1991
Telif Hakk› © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place
- Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA
Bu lisans döküman›n›n birebir kopyalar›n› yapma ve da¤›tma izni herkese
verilmifltir, fakat metinde de¤ifliklik yapma izni yoktur.
Girifl
Yaz›l›m lisanslar›n›n ço¤u sizin yaz›l›m› paylaflma ve de¤ifltirme hakk›n›z›n
elinizden al›nmas› için haz›rlanm›flt›r. Buna karfl›l›k, GNU Genel Kamu Lisans› sizin serbest yaz›l›mlar› de¤ifltirme ve paylaflma hakk›n›z›n mahfuz tutulmas› ve yaz›l›m›n bütün kullan›c›lar› için serbest olmas› amac› ile yaz›l-
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m›flt›r. Bu Genel Kamu Lisans›, Free Software Foundation’un ço¤u yaz›l›m›
ve bu lisans› kullanmay› düstur edinen di¤er yaz›l›mc›lar›n yaz›l›mlar› için
kullan›lmaktad›r. (Free Software Foundation’un baz› yaz›l›mlar› GNU Kitapl›k Genel Kamu Lisans› -- GNU LGPL -- alt›nda da¤›t›lmaktad›r.) Siz de
bu lisans› yaz›l›mlar›n›za uygulayabilirsiniz.
Serbest yaz›l›mdan bahsetti¤imiz zaman fiyattan de¤il, özgürlükten bahsediyoruz. Bizim Genel Kamu Lisanslar›m›z, sizin serbest yaz›l›mlar›n kopyalar›n› da¤›tma özgürlü¤ünüzü (ve isterseniz bu hizmet için para alman›z›), yaz›l›m kaynak kodlar›n›n size da¤›t›m esnas›nda veya e¤er isterseniz verilmesini, yaz›l›m› de¤ifltirebilmenizi, yaz›l›m›n parçalar›n› yeni yaz›l›mlar içerisinde kullanabilmenizi ve bunlar› yapabilece¤inizi bilmenizi sa¤lamaktad›r.
Haklar›n›z› koruyabilmemiz için sizin haklar›n›z› k›s›tlama veya sizin bu
haklar›n›zdan feragat etmenizi isteme yollar›n› yasaklay›c› baz› k›s›tlamalar
getirmemiz gerekmektedir. Bu k›s›tlamalar e¤er serbest yaz›l›m da¤›t›yor veya de¤ifltiriyorsan›z size baz› yükümlülükler getirmektedir.
Örne¤in böyle bir program›n kopyalar›n›, bedava veya ücret karfl›l›¤› da¤›t›yorsan›z al›c›lara sizin sahip oldu¤unuz bütün haklar› sa¤lamal›s›n›z. Onlar›n da kaynak kodlar›na sahip olmalar›n› veya ulaflabilmelerini sa¤lamal›s›n›z. Onlara da haklar›n› bilebilmeleri için bu flartlar› göstermelisiniz.
Haklar›n›z› koruma iki aflamada gerçekleflmektedir:
1. Yaz›l›ma telif hakk› al›nmaktad›r.
2. Yaz›l›m lisans› olarak size, hukuki olarak, yaz›l›m› kopyalama, da¤›tma
ve/veya de¤ifltirme hakk› tan›yan bu lisans sunulmaktad›r.
Ayr›ca, yazarlar›n ve bizim korunmam›z için bu serbest yaz›l›m›n herhangi
bir garantisi olmad›¤›n› herkesin anlamas›n› istiyoruz. E¤er yaz›l›m baflkas›
taraf›ndan de¤ifltirilmifl ve de¤ifltirilmifl hali ile taraf›n›za ulaflt›r›lm›fl ise al›c›lar›n, ellerinde olan yaz›l›m›n orijinal olmad›¤›n›, dolay›s›yla baflkalar› taraf›ndan eklenen problemlerin ilk yazarlar›n flöhretlerine olumsuz etkide bulunmamas› gerekti¤ini bilmelerini istiyoruz.
Son olarak, bütün serbest yaz›l›mlar yaz›l›m patentleri taraf›ndan sürekli
tehdit alt›nda bulunmaktad›r. Serbest bir yaz›l›m›n da¤›t›c›lar›n›n bireysel
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olarak patent lisans› almalar›n› ve bu yol ile yaz›l›m› müseccel hale getirmelerine imkan vermemek istiyoruz. Bunu engellemek için, yaz›l›m için al›nacak her patentin herkesin serbest kullan›m›na izin vermesi veya patentlenmemesi gerekti¤ini aç›k olarak ortaya koyuyoruz.
Kopyalama, da¤›t›m ve de¤ifltirme ile ilgili kesin flart ve kay›tlar afla¤›da yer
almaktad›r.

Kopyalama, Da¤›t›m ve
De¤ifltirme ile ‹lgili fiart ve Kay›tlar
Bu Lisans, telif hakk› sahibi taraf›ndan içerisine bu Genel Kamu Lisans› alt›nda da¤›t›ld›¤›na dair ibare konmufl olan herhangi bir yaz›l›m veya baflka
eseri kapsamaktad›r. Afla¤›da “Yaz›l›m”, bu kapsamdaki herhangi bir yaz›l›m veya eser, “Yaz›l›m› baz alan ürün”, ise Yaz›l›m veya telif kanunu alt›nda Yaz›l›m’dan ifltikak etmifl, yani Yaz›l›m’›n tamam›n› veya bir parças›n›,
de¤ifltirmeden veya de¤ifliklikler ile, veya baflka bir dile tercüme edilmifl hali ile içeren herhangi bir ürün, manas›nda kullan›lmaktad›r. (Bundan sonra
tercüme “de¤ifltirme” kapsam›nda s›n›rs›z olarak içerilecektir.) Her ruhsat
sahibine “siz” olarak hitap edilmektedir.
Kopyalama, da¤›t›m ve de¤ifltirme haricinde kalan faaliyetler bu Lisans’›n
kapsam› d›fl›ndad›rlar. Yaz›l›m’› çal›flt›rma eylemi s›n›rland›r›lmam›flt›r ve
Yaz›l›m’›n ç›kt›s› yaln›zca ç›kt›n›n içeri¤i (Yaz›l›m’› çal›flt›rmak yolu ile elde
edilmesinden ba¤›ms›z olarak) Yaz›l›m’› baz alan ürün kapsam›na girer ise
bu Lisans kapsam›ndad›r. Bu koflulun sa¤lan›p sa¤lanmad›¤› Yaz›l›m’›n ne
yapt›¤› ile ilgilidir.
1. Yaz›l›m’›n kaynak kodlar›n› birebir, ald›¤›n›z flekilde, herhangi bir ortamda ve vas›ta ile, uygun ve görünür bir flekilde telif hakk› bildirimi ve garantisiz oldu¤una dair bildirim koymak, bu Lisans’dan bahseden herhangi bir
bildirimi aynen muhafaza etmek ve bütün di¤er al›c›lara Yaz›l›m ile birlikte
bu Lisans’›n bir kopyas›n› vermek flart› ile kopyalayabilir ve da¤›tabilirsiniz.
Kopyalamak fiili ifllemi için bir ücret talep edebilir ve sizin seçiminize ba¤l›
olarak ücret karfl›l›¤› garanti verebilirsiniz.
2. Yaz›l›m’›n kopyas›n› veya kopyalar›n› veya herhangi bir parças›n› de¤ifltirerek Yaz›l›m’› baz alan ürün elde edebilir, bu de¤ifliklikleri veya ürünün
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kendisini yukar›da 1. bölümdeki flartlar dahilinde ve afla¤›da s›ralanan flartlar›n yerine getirilmesi koflulu ile kopyalayabilir ve da¤›tabilirsiniz.
a. De¤ifltirilen dosyalar›n görünür bir flekilde dosyalar›n sizin taraf›n›zdan de¤ifltirildi¤ine dair, tarihli bir bildirim içermesini sa¤lamal›s›n›z.
b. Yaz›l›m’dan veya Yaz›l›m’›n bir parças›ndan tamamen veya k›smen ifltikak etmifl ve sizin taraf›n›zdan da¤›t›lan veya yay›nlanan herhangi bir
ürünün bütün üçüncü flah›slara bu Lisans flartlar› alt›nda ücretsiz olarak
ruhsatlanmas›n› sa¤lamal›s›n›z.
c. E¤er de¤ifltirilen yaz›l›m ola¤an kullan›m alt›nda komutlar› interaktif
olarak al›yor ise, yaz›l›m, en ola¤an kullan›m için interaktif olarak çal›flt›r›ld›¤› zaman uygun bir telif hakk› bildirimi, garantisi olmad›¤›na (veya
sizin taraf›n›zdan garanti verildi¤ine), kullan›c›lar›n bu yaz›l›m› bu flartlar alt›nda tekrar da¤›tabileceklerine ve kullan›c›n›n bu Lisans›n bir kopyas›n› nas›l görebilece¤ine dair bir bildirim yazd›rmal› veya göstermelidir. (‹stisna: E¤er Yaz›l›m’›n kendisi interaktif ise fakat böyle bir bildirimi ola¤an kullan›m esnas›nda yazd›rm›yor ise, sizin Yaz›l›m’› baz alan
ürününüz böyle bir bildirimde bulunmak zorunda de¤ildir.)
Bu flartlar de¤ifltirilmifl eserin tamam›n› kapsamaktad›r. E¤er eserin tespit
edilebilir k›s›mlar› Yaz›l›m’dan ifltikak etmemifl ise ve makul surette kendi
bafllar›na ba¤›ms›z ve ayr› eserler olarak kabul edilebilir ise, o zaman bu Lisans ve flartlar›, bu parçalar› ayr› eser olarak da¤›tt›¤›n›z zaman ba¤lay›c› de¤ildir. Fakat, ayn› parçalar› Yaz›l›m’› baz alan bir ürün bütününün bir parças› olarak da¤›tt›¤›n›z zaman bütünün da¤›t›m›, di¤er ruhsat sahiplerine verilen izinlerin bütüne ait oldu¤u ve parçalar›na, yazar›n›n kim oldu¤una bak›lmaks›z›n bütün parçalar›na tek tek ve müflterek olarak uyguland›¤› bu Lisans flartlar›na uygun olmal›d›r.
Bu bölümün hedefi tamamen sizin taraf›n›zdan yaz›lan bir eser üzerinde hak
iddia etmek veya sizin böyle bir eser üzerindeki haklar›n›za muhalefet etmek
de¤il, Yaz›l›m’› baz alan, Yaz›l›m’dan ifltikak etmifl veya müflterek olarak ortaya ç›kar›lm›fl eserlerin da¤›t›m›n› kontrol etme haklar›n› düzenlemektir.
Buna ek olarak, Yaz›l›m’› baz almayan herhangi bir ürünün Yaz›l›m ile (veya Yaz›l›m’› baz alan bir ürün ile) bir bilgi saklama ortam›nda veya bir da¤›t›m ortam›nda beraber tutulmas› di¤er eseri bu Lisans kapsam›na sokmaz.
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3. Yaz›l›m’› (veya 2. bölümde tan›mland›¤› hali ile onu baz alan bir ürünü)
ara derlenmifl veya uygulama hali ile 1. ve 2. Bölüm’deki flartlar dahilinde ve
afla¤›da s›ralanan yöntemlerden birisine uygun olarak kopyalayabilir ve da¤›tabilirsiniz.
a. Yayg›n olarak yaz›l›m da¤›t›m›nda kullan›lan bir ortam üzerinde, yukar›da 1. ve 2. Bölüm’de bulunan flartlar dahilinde, bilgisayar taraf›ndan
okunabilir kaynak kodlar›n›n tamam› ile birlikte da¤›tmak.
b. Herhangi bir üçüncü flahsa, fiziksel olarak da¤›t›m› gerçeklefltirme
masraf›n›zdan daha fazla ücret almayarak, yayg›n olarak yaz›l›m da¤›t›m›nda kullan›lan bir ortam üzerinde, yukar›da 1. ve 2. Bölüm’de bulunan flartlar dahilinde, bilgisayar taraf›ndan okunabilir kaynak kodlar›n›n
tamam›n› da¤›taca¤›n›za dair en az üç y›l geçerli olacak yaz›l› bir taahhütname ile birlikte da¤›tmak.
c. Size verilmifl olan ilgili kaynak kodunu da¤›tma taahhütnamesi ile birlikte da¤›tmak. (Bu alternatif yaln›zca ticari olmayan da¤›t›mlar için ve
yaln›zca siz de yaz›l›m› ara derlenmifl veya uygulama biçeminde ve yukar›da b) bölümünde anlat›lan flekli ile bir taahhütname ile birlikte alm›fl
iseniz geçerlidir.)
Bir eserin kaynak kodu, esere de¤ifltirme yapmak için en uygun yöntem ve
imkan anlam›nda kullan›lmaktad›r. Uygulama biçeminde bir eser için, kaynak kodu, içerdi¤i bütün parçalar için ilgili kaynak kodlar›, ilgili arayüz tan›m dosyalar› ve derleme ve yükleme ifllemlerinde kullan›lan bütün betikler
anlam›nda kullan›lmaktad›r. Bir istisna olarak, da¤›t›lan kaynak kodu, genelde uygulaman›n üzerinde çal›flaca¤› iflletim sisteminin ana parçalar› (derleyici, çekirdek v.b.) ile birlikte da¤›t›lan herhangi bir bilefleni,e¤er ilgili bileflen, uygulama ile birlikte da¤›t›lm›yorsa, içermek zorunda de¤ildir.
E¤er uygulama veya ara derlenmifl biçemde yaz›l›m›n da¤›t›m› belli bir yere
eriflim ve oradan kopyalama imkan› olarak yap›l›yorsa, ayn› yerden, ayn› koflullar alt›nda kaynak koduna eriflim imkan› sa¤lamak, üçüncü flah›slar›n ara
derlenmifl ve uygulama biçemleri ile birlikte kaynak kodunu kopyalama zorunluluklar› olmasa bile kaynak kodunu da¤›tmak olarak kabul edilmektedir.
4. Yaz›l›m’› bu Lisans’ta sarih olarak belirtilen flartlar haricinde kopyalayamaz, de¤ifltiremez, ruhsat hakk›n› veremez ve da¤›tamazs›n›z. Buna ayk›r›
herhangi bir kopyalama, de¤ifltirme, ruhsat hakk› verme, veya da¤›t›mda bulunma hükümsüzdür ve böyle bir teflebbüs halinde bu Lisans alt›ndaki bütün haklar›n›z iptal edilir. Sizden, bu Lisans kapsam›nda kopya veya hak al-
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m›fl olan üçüncü flah›slar, Lisans flartlar›na uygunluklar›n› devam ettirdikleri sürece, ruhsat haklar›n› muhafaza edeceklerdir.
5. Bu Lisans sizin taraf›n›zdan imzalanmad›¤› için bu Lisans’› kabul etmek
zorunda de¤ilsiniz. Fakat, size Yaz›l›m’› veya onu baz alan ürünleri de¤ifltirmek veya da¤›tmak için izin veren baflka bir belge yoktur. E¤er bu Lisans’›
kabul etmiyorsan›z bu eylemler kanun taraf›ndan sizin için yasaklanm›flt›r.
Dolay›s›yla, Yaz›l›m’› (veya onu baz alan bir ürünü) de¤ifltirmeniz veya da¤›tman›z bu Lisans’› ve Lisans’›n Yaz›l›m’› veya ondan ifltikak etmifl bütün
eserleri kopyalamak, de¤ifltirmek ve da¤›tmak için getirdi¤i flart ve kay›tlar›
kabul etti¤iniz manas›na gelmektedir.
6. Yaz›l›m’› (veya onu baz alan herhangi bir ürünü) yeniden da¤›tt›¤›n›z her
defada al›c›, ilk ruhsat sahibinden otomatik olarak Yaz›l›m’› bu flartlar ve kay›tlar dahilinde kopyalamak, de¤ifltirmek ve da¤›tmak için ruhsat almaktad›r. Al›c›n›n burada verilen haklar› kullanmas›na ek birtak›m k›s›tlamalar
getiremezsiniz. Üçüncü flah›slar› bu Lisans mucibince hareket etme¤e mecbur etmek sizin sorumluluk ve yükümlülü¤ünüz alt›nda de¤ildir.
7. E¤er bir mahkeme karar› veya patent ihlal iddias› veya herhangi baflka bir
(patent meseleleri ile s›n›rl› olmayan) sebep sonucunda size, bu Lisans’›n
flart ve kay›tlar›na ayk›r› olan birtak›m (mahkeme karar›, özel anlaflma veya
baflka bir flekilde) k›s›tlamalar getirilirse, bu sizi bu Lisans flart ve kay›tlar›na uyma mecburiyetinden serbest b›rakmaz. E¤er ayn› anda hem bu Lisans’›n flartlar›n› yerine getiren hem de di¤er k›s›tlamalara uygun olan bir flekilde Yaz›l›m’› da¤›tam›yorsan›z, o zaman Yaz›l›m’› da¤›tamazs›n›z. Örne¤in, e¤er bir patent lisans› direkt veya endirekt olarak sizden kopya alacak
olan üçüncü flah›slar›n bedel ödemeksizin Yaz›l›m’› da¤›tmalar›na hak tan›m›yorsa o zaman sizin hem bu koflulu hem Lisans koflullar›n› yerine getirmenizin tek yolu Yaz›l›m’› da¤›tmamak olacakt›r.
E¤er bu bölümün herhangi bir parças› herhangi bir flart alt›nda uygulanamaz veya hatal› bulunur ise o flartlar dahilinde bölümün geri kalan k›sm›,
bütün di¤er flartlar alt›nda da bölümün tamam› geçerlidir.
Bu bölümün amac› sizin patent haklar›n›, herhangi bir mülkiyet hakk›n› ihlal etmenize yol açmak veya bu haklar›n geçerlili¤ine muhalefet etmenizi
sa¤lamak de¤ildir; bu bölümün bütün amac› kamu lisans uygulamalar› ile
oluflturulan serbest yaz›l›m da¤›t›m sisteminin bütünlü¤ünü ve ifllerli¤ini korumakt›r. Bu sistemin tutarl› uygulanmas›na dayanarak pek çok kifli bu sistemle da¤›t›lan genifl yelpazedeki yaz›l›mlara katk›da bulunmufltur; yaz›l›m›-
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n› bu veya baflka bir sistemle da¤›tmak karar› yazara aittir, herhangi bir kullan›c› bu karar› veremez.
Bu bölüm Lisans’›n geri kalan›n›n do¤urdu¤u sonuçlar›n ne oldu¤unu aç›kl›¤a kavuflturmak amac›n› gütmektedir.
8. E¤er Yaz›l›m’›n kullan›m› ve/veya da¤›t›m› baz› ülkelerde telif hakk› tafl›yan
arayüzler veya patentler yüzünden k›s›tlan›rsa, Yaz›l›m’› bu Lisans kapsam›na
ilk koyan telif hakk› sahibi, Yaz›l›m’›n yaln›zca bu ülkeler haricinde da¤›t›labilece¤ine dair aç›k bir co¤rafi da¤›t›m k›s›tlamas› koyabilir. Böyle bir durumda bu Lisans bu k›s›tlamay› sanki Lisans’›n içerisine yaz›lm›fl gibi kapsar.
9. Free Software Foundation zaman zaman Genel Kamu Lisans›’n›n yeni
ve/veya de¤ifltirilmifl biçimlerini yay›nlayabilir. Böyle yeni sürümler mana
olarak flimdiki haline benzer olacakt›r, fakat do¤acak yeni problemler veya
kayg›lara cevap verecek flekilde detayda farkl›l›k arzedebilir.
Her yeni biçime ay›rdedici bir sürüm numaras› verilmektedir. E¤er Yaz›l›m
bir sürüm numaras› belirtiyor ve “bu ve bundan sonraki sürümler” alt›nda
da¤›t›l›yorsa, belirtilen sürüm veya Free Software Foundation taraf›ndan yay›nlanan herhangi sonraki bir sürümün flart ve kay›tlar›na uymakta serbestsiniz. E¤er Yaz›l›m Lisans için bir sürüm numaras› belirtmiyor ise, Free
Software Foundation taraf›ndan yay›nlanm›fl olan herhangi bir sürümün
flart ve kay›tlar›na uymakta serbestsiniz.
10. E¤er bu Yaz›l›m’›n parçalar›n› da¤›t›m koflullar› farkl› olan baflka serbest
yaz›l›mlar›n içerisinde kullanmak isterseniz, yazara sorarak izin isteyin. Telif
hakk› Free Software Foundation’a ait olan yaz›l›mlar için Free Software Foundation’a yaz›n, bazen istisnalar kabul edilmektedir. Karar›m›z, serbest yaz›l›mlar›m›zdan ifltikak etmifl yaz›l›mlar›n serbest statülerini korumak ve genel olarak yaz›l›mlar›n yeniden kullan›labilirli¤ini ve paylafl›m›n› sa¤lamak
amaçlar› do¤rultusunda flekillenecektir.

Garanti Yoktur
11. Bu yaz›l›m ücretsiz olarak ruhsatland›¤› için, yaz›l›m için ilgili kanunlar›n izin verdi¤i ölçüde herhangi bir garanti verilmemektedir. Aksi yaz›l› olarak belirtilmedi¤i müddetçe telif hakk› sahipleri ve/veya baflka flah›slar yaz›l›m› “oldu¤u gibi”, aflikar veya zimnen, sat›labilirli¤i veya herhangi bir amaca uygunlu¤u da dahil olmak üzere hiçbir garanti vermeksizin da¤›tmaktad›rlar. Yaz›l›m›n kalitesi veya performans› ile ilgili tüm sorunlar size aittir.
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Yaz›l›mdaki herhangi bir bozukluktan dolay› do¤abilecek olan bütün servis,
tamir veya düzeltme masraflar› size aittir.
12. ‹lgili kanunun icbar etti¤i durumlar veya yaz›l› anlaflma haricinde herhangi bir flekilde telif hakk› sahibi veya yukar›da izin verildi¤i flekilde yaz›l›m› de¤ifltiren veya yeniden da¤›tan herhangi bir kifli, yaz›l›m›n kullan›m› veya kullan›lamamas› (veya veri kaybi oluflmas›, verinin yanl›fl hale gelmesi, sizin veya üçüncü flah›slar›n zarara u¤ramas› veya yaz›l›m›n baflka yaz›l›mlarla
beraber çal›flamamas›) yüzünden oluflan genel, özel, do¤rudan ya da dolayl›
herhangi bir zarardan, böyle bir tazminat talebi telif hakk› sahibi veya ilgili
kifliye bildirilmifl olsa dahi, sorumlu de¤ildir.

fiart ve Kay›tlar›n Sonu
Bu fiartlar Yeni Yaz›l›mlara Nas›l Uygulan›r?
E¤er yeni bir yaz›l›m gelifltiriyor ve bunun kamuya en fazla düzeyde yarar
sa¤lamas›n› istiyorsan›z, yaz›l›m›n›z› herkesin da¤›t›p, de¤ifltirebilece¤i özgür
yaz›l›m haline getirmenizi öneriyoruz.
Bu koflullar› uygulamak için yaz›l›ma afla¤›daki bildirimleri ekleyin. En sa¤l›kl› yöntem her kaynak kodu dosyas›n›n bafl›na bu bildirimi ekleyerek garanti olmad›¤›na dair bilginin verildi¤inden emin olmakt›r; her dosya en
az›ndan “copyright” (telif hakk›) sat›r›n› ve bildirimin tam metninin nerede
bulunabilece¤ine dair bilgi içermelidir.
{yaz›l›m›n ad›n› ve ne yapt›¤›n› anlatan bir sat›r.}
Copyright (C) {y›l} {yazar›n ad›}
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
under the terms of the GNU General Public License as published by the
Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your
option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this library; if not, write to the Free Software Foundation,
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Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Size normal ve elektronik posta ile nas›l ulafl›labilece¤ine dair bilgi eklemeyi unutmay›n.
E¤er yaz›l›m›n›z interaktif ise, interaktif kipte bafllat›ld›¤› zaman gösterilen
k›sa bir bildirim koyun.
Gnomovizyon version 69, Copyright (C) y›l yazar›n ad›
Gnomovizyon comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w’. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c’ for details.
Gnomovizyon sürüm 69, Telif hakk› (C) y›l yazar›n ad›
Gnomovizyon için H‹ÇB‹R GARANT‹ verilmemektedir; detaylar için
`show w’ yaz›n. Bu bir serbest yaz›l›md›r ve belli koflullar alt›nda yeniden
da¤›t›labilir; detaylar için `show c’ yaz›n.
Örnekte verilen `show w’ ve `show c’ komutlar› GNU Genel Kamu Lisans›’n›n ilgili bölümlerini göstermelidir. Elbette kullan›lan komutlar daha farkl› olabilir veya yaz›l›m›n›za uyan baflka yöntemlerle bu bildirim yap›labilir.
‹flvereninizin (e¤er programc› olarak çal›fl›yorsan›z) veya, e¤er ö¤renci iseniz,
okulunuzun telif haklar›ndan feragat ettiklerine dair bir feragatname imzalamalar›n› isteyebilirsiniz. Afla¤›da bir örnek yer almaktad›r, isimleri de¤ifltirin:
Gereksiz‹fller, A.fi., Mehmet Herhangibiri taraf›ndan yaz›lm›fl `AbidikGubidik’ yaz›l›m›nda (kap›kolu çevirmekte kullan›lan bir yaz›l›m) olabilecek bütün telif haklar›ndan feragat eder.
{Yön Etici ‹mzas›}, 1 April 1990
Yön Etici, Gereksiz‹fller Yetkilisi
Bu Genel Kamu Lisans› yaz›l›m›n›z›n serbest olmayan yaz›l›mlar›n içerisine
dahil edilmesine imkan tan›maz. E¤er yaz›l›m›n›z bir kitapl›k ise, serbest olmayan yaz›l›mlar›n kitapl›¤›n›za ba¤lanmas›na imkan tan›mak isteyebilirsiniz. E¤er yapmak istedi¤iniz bu ise, bu Lisans yerine GNU K›s›tl› Genel Kamu Lisans›’n› kullanabilirsiniz.
Çeviren: Deniz Akkufl Kanca, 2001
Translated by: Deniz Akkufl Kanca, 2001
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Sonsöz
Bu kitap, LINUX dünyas›na “ilk ad›m›n›z›” atman›z› sa¤lad›ysa ne mutlu
bize.
LINUX ve do¤al olarak UNIX dünyas›ndaki yolculuk uzun, heyecanl›, keyifli ve yorucu bir deneyimdir. ‹yi bir UNIX sistem yöneticisi olabilmek için
y›llarca çal›flmak gerekir. ‹yi bir difl hekimi, iyi bir cerrah olabilmek için nas›l zamana ve en önemlisi mesle¤in araçlar›n› iyi tan›ma ve kullanma becerilerini gelifltirmeye gereksinim varsa; UNIX dünyas›nda da iflletim sisteminin
araçlar›n› iyi ö¤renmeye ve kullanma becerilerini gelifltirmeye gerek vard›r.
Bu kitab› okumakla LINUX ö¤renmediniz. Olsa olsa korkmamay› ö¤rendiniz. Bu kitapta bir iki sat›rla anlat›lan birçok konunun her biriyle ilgili yüzlerce sayfal›k kitaplar var. Onlar› da bir okuyun; ondan sonra tekrar görüflelim. LINUX/UNIX sistem yöneticili¤i bir meslektir. Tek bir kitap; hele girifl düzeyinde bir kitap okumakla bir meslek edinmeyi ummuyordunuz herhalde...
Tüm biliflim konular›nda oldu¤u gibi bir iflletim sistemini kullanmay› okuyarak ö¤renemezsiniz. Denemeli, u¤raflmal›, araflt›rmal›, aç ve uykusuz kalmal›s›n›z. E¤er LINUX dünyas›na ciddi bir flekilde girmek istiyorsan›z size
tek bir öneride bulunabiliriz: bilgisayar›n›zdaki LINUX d›fl›ndaki tüm iflletim sistemlerini silin. Eskiden beri di¤er iflletim sistemiyle yapmakta oldu¤unuz iflleri LINUX ile yapmaya çal›fl›n. Unutmay›n; akl›n›za gelebilecek her
türlü sorunun çözümü LINUX’ta vard›r; bütün mesele bu çözümü bulup
uygulayabilmektedir.
LINUX iflletim sistemine bir kez al›flt›ktan ve onu yönetmeyi ö¤rendikten
sonra di¤er iflletim sistemleri; özellikle de Windows ailesinin sunucu özelli¤ine sahip olan sürümleri size çok zay›f gelecektir. Bugüne kadar UNIX/LINUX dünyas›n› b›rak›p Windows ortam›na geçen profesyonele hiç rastlamad›k ama tersini çok gördük. Gözlem süresi yazarlardan genç olan› için 3-4 y›l,
ihtiyar olan› için Windows’un tarihi kadar uzundur.
UNIX dünyas›na hoflgeldiniz.
Ömer Ayfer - Can U¤ur Ayfer
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