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‹lk Türkçe ﬁifreleme Kitaplar›
Matemati¤in en heyecanl› konular›ndan biri
ﬂifreleme ve ﬂifre çözümüdür. Eski M›s›r’dan beri
insanl›k ﬂifrelemeyle ilgilenmiﬂtir. ‹nsanlar herkesin bilmesini istemedi¤i konularda haberleﬂtikçe de
bu ilgi sürecek.
Pek çok kitapta ilk ﬂifreleme örne¤i olarak Jül
Sezar’a atfedilen yöntem verilir. Bu yöntemde her
harf yerine alfabetik s›ralamada kendisinden üç
sonra gelen harf kullan›l›r; örne¤in ‘S‹LAH’ kelimesi ‘ULOÇJ’ olarak ﬂifrelenir.
Önceleri, ﬂifreleme yöntemlerinde matemati¤in
kullan›ld›¤›n› pek söylenemez. Yap›lan, birtak›m
kurnazl›klarla iletinin gizlenmesinden ibaretti; yani
ﬂifre analizi, ﬂifrelerin k›r›lmas› için bir yöntem
araﬂt›rmas›, baﬂka bir deyiﬂle, ﬂifrenin ne kadar güvenilir oldu¤una dair bir araﬂt›rma yap›lm›yordu.

ﬁifrebilim (kriptoloji), ﬂifreleme ve ﬂifre analizinden oluﬂur. Bu tan›ma göre, uzun y›llar ﬂifrelemeyle u¤raﬂ›lmas›na
karﬂ›n, ﬂifrebilimin çok daha
sonra, 800’lü y›llarda Araplar taraf›ndan bulundu¤unu
söyleyebiliriz. ‹ngilizce cipher
ve bizim kulland›¤›m›z ﬂifre
ve s›f›r sözcükleri de Arapçadan (j°u, sat-fe-r›) gelir [1].
Bu k›sa giriﬂten sonra elimdeki bir iki kitaptan
sözetmek istiyorum.
Önce, harf devriminden birkaç ay önce,
1928’de Arap harfleriyle bas›lm›ﬂ bir kitap: “Milli
Emniyet Hizmeti Neﬂriyat›”ndan bir tercüme:
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“Kriptografi” memleketimiz için pek yeni bir ﬂeydir.
Milletler bir taraftan devletlerinin emniyetini ihlale müteveccih1 her türlü
tehlikelerden
korunmak, di¤er taraftan di¤erlerinin kendi haklar›nda düﬂündüklerini ve muhaberat›n›2 ö¤renmek için var kuvvetleriyle çal›ﬂ›rlar.
Malum oldu¤u üzre bu gibi mahrem ﬂeyler daima gizlenmekte
ve rakam, gizli kelime, gizli yaz›… ilh3. kapal› olarak
ifade olunmaktad›r. ‹ﬂte bu gizli kapal› ﬂeyler dahi ilim ve fen
karﬂ›s›nda gizli kalamamaktad›r. Bugün gizli kelime ve yaz› ile
yaz›lm›ﬂ veya ﬂifrelenmiﬂ yaz› ve ﬂifre mütehass›slar›n elinden
kurtulamamaktad›r. ‹lim ve fen bunda da muvaffak olmuﬂ ve buna müteallik4
ciltlerle eserler yaz›lm›ﬂt›r.
Bu kitap söylenmesinde ve ifﬂas›nda mahzur olan mevâdd›5
ihtiva etmemekle beraber alakadarlar› tehlikeler hakk›nda cüzi
dahi olsa tenvir edebilece¤i6 kanaatiyle neﬂrolunmuﬂtur.
Bunu takip edecek kitaplarda kriptografiye ait baz› malumat
daha derç olunacakt›r7.
[2]’nin önsözü
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Ba¤l›, iliﬂi¤i olan.
Maddeler.
Ayd›nlatabilece¤i.
Gazeteye yazma, basma.
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Cryptographie [2]. Baﬂl›¤›ndan da belli ki kitap
Frans›zcadan çevrilmiﬂ, ancak ne yazar› ne de çevirmeni belirtilmiﬂ.
Nerdeyse kelime kelime yabanc› dilden çevrilen bu kitap yanl›ﬂlarla dolu. San›r›m Cumhuriyet
döneminde bas›lm›ﬂ ilk ﬂifrebilim kitab›d›r. Baz›
tarihi bilgiler yan›nda ﬂifre k›rma örnekleri de verilmiﬂtir, tabii hep Frans›zca.
‹kinci kitap bir y›l sonras›na ait. Harf devrimi
1928’de yap›ld›¤›ndan, bu kitap Latin harfleriyle
bas›lm›ﬂ. Yine “Milli Emniyet Hizmeti Neﬂriyat›”ndan: Gizli Anlaﬂmalar. Yine yazar› belli de¤il.
Çeviri ya da uyarlama olabilir çünkü örnekler bu
sefer Türkçe. Birçok ﬂifreleme yöntemi verilmekle
beraber ﬂifre k›rma yöntemlerinden sözedilmez.
Kitapta aç›klanan çok basit ve çözmesi çok kolay bir ﬂifreleme örne¤i:

yok, çünkü ne de olsa birebir bir ﬂifreleme sözkonusu. Bu tür ﬂifrelemeleri çözmek çok kolayd›r. ‹statistiksel yöntemlerle, dilin yap›s›na göre, en çok kullan›lan harfler göz önüne al›narak kolayca çözülür.

Bugün, çağdışı olarak nitelendirebileceğimiz birkaç
şifreleme araç gereci.

Kitapta, baﬂka hiçbir yerde görmedi¤im ilginç
bir ﬂifreleme yöntemi var: ‹plik ﬂifresi... Bir kartonu yatay ve dikey do¤rularla karelere bölelim. En
üst s›raya alfabenin harflerini yazal›m. Her ne kadar kitapta harfler alfabetik s›ralanm›ﬂsa da, harfler herhangi bir s›rayla dizilebilir. Kartonun sa¤ ve
sol sütunlar› bir iplik geçecek büyüklükte delinir.
Sonra, kartona, en
Papal›k 1555’te ﬂifre sekreterli¤ini
üst sat›rdan baﬂla- kurdu. Bu bölümde nerdeyse tüm
yacak her sat›rdan Avrupa devletlerinin ﬂifreli haberleﬂmeleri izleniyor ve ﬂifreler k›r›l›geçecek ﬂekilde tek yordu. ﬁifrebilim Müslümanlar taparça bir iplik çeki- raf›ndan kurulmuﬂtu ama Osmanl›lir (iplik kartonun lar›n bu konuda fazla bilgili oldu¤unu söyleyemeyiz. 1567’de “the
arkas›ndan zigzag Great Vicar of St. Peter” tek keliyapmaktad›r.) ﬁif- mesini bile bilmedi¤i Türkçe yaz›lm›ﬂ ﬂifreli bir metni alt› saatten az
relenecek mesaj›n bir zamanda çözmüﬂtü. Bu as›rlarilk harfi birinci sa- da ﬂifrebilimle ilgili nerdeyse bütün
t›rdaki iplikte iﬂa- geliﬂmeler ﬂifre sekreterli¤i arac›l›¤›yla oldu diyebiliriz.
retlenir, ikinci harfi
ikinci sat›rdaki iplikte ﬂifrelenir ve bu böylece devam eder. ﬁifreleme iﬂi bitti¤inde iplik ç›kar›l›p
öbür kiﬂiye yollan›r. Öbür kiﬂide de ayn› kartondan oldu¤undan, o kiﬂi ipli¤i kartona tekrar geçirerek ﬂifreyi rahatl›kla çözer. Yaln›z en ufak bir
kayma yanl›ﬂ anlamalara neden olabilir. ♣
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Burada yap›lan, en yukar›daki birinci ﬂekilden
her harfe tekabül eden aç›y› bularak, harf yerine mesajda o aç›y› kullanmak. Her harfe tekabül eden ﬂekil sa¤ tarafta gösterilmiﬂ. Ama bunu yapmakla, her
harf yerine bir say› kullanmak aras›nda hiçbir fark
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