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ÖZET 
 
Bu çalışmada, öncelikle şifreleme algoritmalarını 
sınıflandırdık. Simetrik ve asimetrik şifreleme 
algoritmalarının yapısını ve özelliklerini ortaya 
koyduk. Bu şifreleme sistemlerin avantaj ve 
dezavantajları üzerinde durduk. Simetrik şifreleme 
algoritmalarının gizli anahtar güvenliği problemini 
ortadan kaldırmaya amaçlayan  ilk anahtar dağıtım 
yöntemi olana Diffie-Hellman  anahtar dağıtım 
yöntemini inceledik. Diffie-hellman anahtar 
dağıtım yöntemi ile kişiler arasında ortak gizli 
anahtar nasıl oluşturulduğunu ve bununla ilgili 
sayısal bir örnek gösterilmiştir.  Asimetrik 
şifreleme algoritmaların en önemlisi olan RSA 
algoritmasının yapısı incelenmiştir.  
 
ABSTRACT 
 
In this study we firstly classified the crypto 
algorithms. We represent symmetric and 
asymmetric algorithms' structure and properties. 
Examined this crypto systems' advantages and 
disadvantages. Diffie-Hellan which is the first key 
exchange method that reduces symmetric crypto 
algorithms secret key security problem is analyzed. 
Showed how public secret key between people is 
being created using Diffie-Hellman key exchange 
method and example about that. RSA, the most 
important method crypt algorithm is examined. 
 
Anahtar Kelimeler: Diffie-Hellman, RSA, 
Şifreleme Algoritmaları, Asimetrik Şifreleme, 
Dijital İmza 
 
1. GİRİŞ 
 
Günümüzde, internet alt yapısına bağlı olarak,  
güvenlik ön plana çıkmıştır. Verilerin güvenilir bir 
biçimde aktarımı ve elde edilmesi  için kriptografi 
bilimi aracılığıyla çeşitli şifreleme, anahtarlama ve 
çözümleme algoritmaları sunulmaktadır.  
 
Kriptografi; bir mesajın iki veya daha fazla nokta 
arasında, mesajın aktarıldığı ortamdan bağımsız 
olarak, güvenli paylaşımını sağlar. Kriptografinin 
uygulama alanları olarak;  
 

• kablolu ve kablosuz ağlarda ses ve/veya veri 
aktarımının istenmeyen kişilerce izlenmesinin 
önlenmesi,  
• bilgisayar sistemlerinde bulunan verilere yetkisiz 
erişimlerin engellenmesi ve,  
• güvenli bir şekilde e-ticaret işlemlerinin 
yapılabilmesi örneklenebilir.  
Örnekleme alanlarının tümü için aşağıda sunulan 
güvenlik prensipleri kriptografinin kullanımıyla 
sağlanmalıdır. Bunlar; 
 • gizlilik,  
• doğruluk, bütünlük, özgünlük ve,  
• inkar edilemezliktir.[7] 
 
2. ŞİFRELEME ALGORİTMALARI 
 
Kriptografi bilimi anahtar kullanım özelliklerine 
bağlı olarak iki farklı algoritma sistemi ortaya 
koymuştur.  
 

• Simetrik şifreleme algoritmaları  
• Asimetrik şifreleme algoritmaları 

 

 
 
                  Şekil 1.  Şifreleme ve  Deşifrelemeı 
 
 2.1 Simetrik Şifreleme Algoritmaları  
 
Simetrik şifreleme algoritmaları şifreleme ve 
deşifreleme işlemleri için tek bir gizli anahtar 
kullanmaktadır. Şifreleme işlemlerini 
gerçekleştirdikten sonra şifreli metni alıcıya 
gönderirken şifreli metinle birlikte gizli anahtarı da 
alıcıya güvenli bir şekilde göndermesi 
gerekmektedir. Simetrik şifreleme algoritmaları çok 
hızlı şifreleme ve deşifreleme işlemleri 
gerçekleştirebildiğinden dolayı günümüzde çok 
yaygın olarak kullanılmaktadır.  
 
2.2 Asimetrik Şifreleme Algoritmaları  
 
Simetrik şifreleme tekniğinde bulunan anahtar 
dağıtım problemini çözmek için şifreleme ve çözme 
işlemlerinin her birisi için ayrı ayrı anahtar 
kullanma prensibine dayanan bir şifreleme sistemi 
geliştirilmiştir.  



 
Bu sistemde şifreleme işlemi herkes tarafından 
bilinen açık anahtarla yapılır. Şifreleme ve çözme 
işlemi birbirinin simetriği olmayan (yani aynısı 
olan) algoritmalarla gerçekleştirildiğinden dolayı da 
asimetrik şifreleme sistemi olarak bilinir.[10] 
                               
                               
 
                                

 
                                
       
          Şekil 2. Asimetrik Şifreleme Algoritmalarının Yapıları 
 
2.3 Şifreleme Algoritmalarının   
Performans Kriterleri 
 
Bir şifreleme algoritmasının performansını şu 
kriterlere göre belirleyebiliriz.[3] 
 

• Kırılabilme süresinin uzunluğu. 
• Şifreleme ve çözme işlemlerine harcanan 

zaman (Zaman Karmaşıklığı ). 
• Şifreleme ve çözme işleminde ihtiyaç 

duyulan bellek miktarı 
(BellekKarmaşıklığı). 

• Bu algoritmaya dayalı şifreleme 
uygulamalarının esnekliği. 

• Bu uygulamaların dağıtımındaki kolaylık 
yada algoritmaların standart hale 
getirilebilmesi. 

• Algoritmanın kurulacak sisteme 
uygunluğu. 

 
3.ASİMETRİK ŞİFRELEME 
ALGORİTMALARINDA HIZ VE 
ANAHTAR DAĞITIM SORUNLARI 
 
Açık anahtar tabanlı şifreleme algoritmaları ile 
yapılan işlemler (şifreleme, deşifreleme, sayısal 
imzalama ve imza doğrulama işlemleri) yavaş 
işlemlerdir. Kullanılan algoritma, anahtar uzunluğu 
ve uygulamanın koştuğu platform işlemlerin hızını 
belirleyen önemli faktörlerdendir. Ancak her ne şart 
altında olursa olsun, tek anahtarlı simetrik 
algoritmalar (DES, AES gibi) onlarca, hatta bazı 
durumlarda yüzlerce, kat daha hızlıdır. Buna 
rağmen gerek sunduğu kripto analiz direnci, 
gerekse de anahtar dağıtım kolaylıkları açısından 
açık anahtar tabanlı algoritmalar tercih 
edilmektedir.[5] 

 
İşlem süresini azaltmak için standartlaşmış 
hızlandırıcı mekanizmalar kullanılmaktadır. Sayısal 
imzalamada metnin kendisi değil de tek blok 
halinde özü (hash) imzalanmaktadır. Şifrelemede 
metin daha hızlı olan bir simetrik şifreleme 
algoritması ile şifrelenmekte, bu şifrelemede 
kullanılan anahtar ise açık anahtar tabanlı bir 
algoritma ile şifrelenmektedir. 
 
Böylelikle hem açık anahtar tabanlı sistemlerin hız 
sorunu kısmen de olsa aşılmış olmakta, hem de 
anahtar dağıtım avantajlarından yararlanılmaktadır.  
 
Asimetrik şifreleme algoritmalarında iki ayrı 
anahtar kullanıldığını söylemiştik. Bu anahtarlar 
arasında bir matematiksel bağıntı bulunduğu halde 
açık anahtardan gizli anahtarı üretmek pratik olarak 
mümkün değildir. Bu durumda anahtar dağıtım 
sorununun ortadan kalktığı düşünülebilir. 
Gerçekten de simetrik anahtar tabanlı (yani iki 
yönde de aynı anahtarı kullanan) sistemlere göre 
anahtar dağıtım sorunu daha azdır, ama sanılanın 
aksine ortadan kalkmamıştır. Açık anahtarlar 
herkese dağıtılabilir, ancak hangi anahtarın kime ait 
olduğundan da emin olunmalıdır. Bu konuda 
kişisel beyanlara güvenilemez. O yüzden 
sertifikalar 
kullanılmaktadır. Sertifika, en basit anlatımı ile, bir 
açık anahtar ile sahibinin kimliği arasındaki 
bağıntının belgesidir. Güvenilir sertifika otoriteleri 
(SO) tarafından üretilen bu sertifikaların içerdiği 
bilgilerin doğru olduğu varsayılır. Sertifika 
otoriteleri sayısal imzalarını kullanarak sertifika 
üretirler. Sertifika otoritesinin imzasını doğrulayan 
kişi aynı zamanda sertifika sahibinin açık anahtarını 
da öğrenmiş olur.[5] 
 
4. DIFFIE-HELLMAN ANAHTAR 
DEĞİŞİMİ 
 
İnsanlığa ilk duyurulan açık anahtar algoritması, 
Diffie ve Hellman`ın açık anahtarlı kriptografi 
olarak tanımladıkları 1976 yılında yayımlanmış 
"New Directions in Cryptography" isimli 
makalelerinde yer aldı ve bu algoritma kriptografik 
sisteme örnek olarak Diffie-Hellman Anahtar 
değişimi idi. Bir çok ticari uygulama bu anahtar 
değişimini kullandı. 
 
Algoritmanın amacı, iki kullanıcının bir anahtarı 
güvenli şekilde birbirlerine iletmeleri ve daha 
sonrasında da bu anahtar yardımı ile şifreli 
mesajları birbirlerine gönderebilmelerini 
sağlamaktı. Algoritma anahtar değişimi ile 
sınırlıdır. 

Diffie-Hellman ortak gizli anahtar oluşturma 
sistemi ayrık logaritma problemini üzerine 

Şifreleme 

Şifre çözme 

Şifreli metin 

Özgün düz 
metin 

Düz metin 



kurulmuş  ve güvenirliği çok büyük asal sayıları 
seçmeye dayanmaktadır.[2],[3],[5] 
p yeteri kadar büyük bir asal sayı olsun öyle ki Zp 
de ayrık logaritma problemini çözmek  mümkün 
olmasın. g'de Zp de primitif bir kök (primitive root) 
olsun. p ve g herkes tarafından bilinsin.  
A ve B kişileri aşağıdaki yolu izleyerek ortak bir 
anahtar yaratabilirler:. 
 

• A,  0 ≤ a ≤ p-2 eşitsizliğini sağlayan ve 
tesadüfi  olan bir a sayısı seçer.  

        c = ga (mod p)'yı hesaplar ve bunu B'ye 
gönderir. 
 
• B, 0 ≤ b ≤ p-2 eşitsizliğini sağlayan ve 

tesadüfi  olan bir b sayısı seçer.  
      d = gb (mod p)'yı hesaplar ve bunu A'ya 
gönderir. 

 
• A, ortak anahtar k' yı şu şekilde hesaplar: 

                                       k = da  = (gb )a 

 

• B, ortak anahtar k' yı şu şekilde hesaplar: 
                                       k = cb  = (ga )b 

 

 
Böylelikle A ve B aralarında ortak bir anahtar olan 
k için anlaşmış olurlar. 
 
Sayısal bir örnek: 
 
Ortak anahtarı oluşturmak için öncelikle p sayısını 
p=541 ve g sayısını g=2 seçelim. A kişisi kendi 
gizli anahtarı olan a sayısını, a =137 ve B kişisi 
kendi gizli anahtarı olan b sayısını, b = 193 olarak 
belirlesin. 
 
        c = ga (mod p) → 208 = 2137 (mod 541) 
 
        d = gb (mod p) → 195 = 2193 (mod 541) 
 
c ve d değerleri hesaplandıktan sonra a ve be 
kişileri bu değerleri birbirine göndeririler ve ortak 
olan k anahtarı sayısal olarak şu şekilde hesaplanır; 
 
       k = cb  = (ga )b  (mod p)→   (2137)193 (mod 541) 
 
                                            → (208)193  (mod 541) 
 
                                             →  486  (mod 541) 
 
 
 
 
 
 

4.1 Diffie-Hellman Ortak Anahtarın 
Simetrik Şifreleme Algoritmasında 
Kullanımı 
 
Bu bölümde Diffie-Hellman ortak gizli anahtarı 
oluşturduktan sonra bu gizli anahtarı simetrik 
şifreleme algoritmasında şifreleme ve deşifreleme 
işlemlerin de nasıl kullanıldığını gösteren bir akış 
diyagramı verilmiştir. 
 
Şekil 3’ te bu algoritma ayrıntılı bir şekilde 
açıklanmıştır. 
 
5. RSA ŞİFRELEME ALGORİTMASI 
 
Diffie–Hellman algoritması oluşturularak simetrik 
şifreleme algoritmaları için büyük problemi olan 
gizli anahtarı koruma ve dağıtım büyük ölçüde 
aşılmıştır. Diffie-hellman algoritması sadece ortak 
gizli anahtarı belirlemekte kullanılmaktadır. 
1977 yılında R.Rivest, A.Shamir ve L.Adleman 
isminde üç bilim adamının oluşturduğu yeni 
asimetrik şifreleme algoritması RSA, anahtar 
dağıtımının yanında şifreleme ve deşifreleme 
işlemlerini de gerçekleştirmektedir. RSA şifreleme 
sistemin oluşturulmasıyla birlikte asimetrik 
şifreleme algoritmalarının günümüzde daha yaygın 
olarak kullanılması sağlanmıştır.  
 
RSA kripto sistemi, hem gizlilik hem de dijital 
imza sağlamak amacıyla  kullanılabilir. Bu sistemin 
güvenliği tamsayılarda çarpanlara ayırma 
probleminin kolaylıkla olmaması temeline dayanır. 
 
RSA kripto sisteminde kişilere şifreli mesaj 
gönderilebilmesi için o kişilerin açık anahtarlarına 
ihtiyacı vardır. Mesajı alan kişinin de mesajı 
okuyabilmesi için gizli bir anahtarın olması gerekir. 
[10] 
 
5.1 Anahtar Oluşturma Algoritması:  
 
Her A kişisi anahtarını şu şekilde oluşturur: 
 

• İki tane farklı, rasgele ve yaklaşık aynı 
uzunlukta olan p ve q asal sayıları seçer. 

• n = pq ve Ø = (p -1)(q -1) değerlerini 
hesaplar. 

• 1 < e < Ø ve gcd (e; Ø) = 1 olacak şekilde 
rastgele bir e sayısı seçer. 

• Öklid algoritmasını kullanarak, 1 < d < Ø 
ve  

       ed = 1 ( mod Ø) koşulunu sağlayan d 
               sayısını hesaplar. 
 
A'nın açık anahtarı (n; e) ve A'nın gizli anahtarı ise 
d olur. 



 

 
 

Şekil 3. Diffie-Hellman Ortak Gizli Anahtarın Oluşturulması ve Simetrik Şifreleme Algoritmasında Gizli Anahtar olarak kullanılması 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Şekil 4. Rsa Şifreleme Algoritmasının Şifreleme ve Deşifreleme 

İşlemi 
 

 

Şekil 5. Rsa Şifreleme Algoritmasının Sayısal Örneği 

 

 

 

 
 

 
6. SONUÇ 
 
Bu çalışmada şifreleme algoritmaları arasında, biri 
gizli biri açık anahtar olarak iki anahtar kullanan 
asimetrik şifreleme algoritmalarını ve bu 
sistemlerin anahtar dağıtımını inceledik. 
 
Simetrik şifreleme algoritmaları şifreleme ve 
deşifreleme işlemlerini tek ve gizli bir anahtarla 
geçekleştirmektedir. Açık metni şifreledikten sonra 
alıcıya şifrele metni gönderirken, alıcıya bu gizli 
anahtarı da güvenli bir kanaldan iletmesi 
gerekmektedir. Bu simetrik şifreleme 
algoritmalarının en büyük dezavantajıdır. Simetrik 
şifreleme algoritmalarının bu problemini ortadan 
kaldırılması için asimetrik şifreleme algoritmaları 
ortaya atılmıştır. Asimetrik şifreleme  algoritmaları 
sayesinde alıcı ve verici taraflar kendilerine ait 
ortak gizli anahtar oluşturabilirler ve verilerini bu 
anahtarla şifreleyebilirler.  
 
Asimetrik şifreleme algoritmalı çözülmesi zor 
matematiksel teoremler üzerine kurulmuş 
algoritmalardır. Ortak gizli anahtarı oluşturmak için 
ilk ortaya atılan Diffie-Hellman ve daha sonra 
oluşturulan RSA şifreleme algoritması ayrık 
logaritma problemi üzerine kurulmuş bir 
algoritmadır.  
 
Asimetrik şifreleme algoritmalarının da 
dezavantajları bulunmaktadır. Bu algoritmaların 
güvenliğini sağlayabilmek için çok büyük asal 
sayılar kullanılmaktadır. Bu da zaman açısından 
çok büyük problemler getirmektedir.Asimetrik bir 
algoritmayı kullanan sistemler simetrik 
algoritmaları kullanan sistemlere göre çok daha 
yavaştır.  Ayrıca asimetrik şifreleme 
algoritmalarının çok büyük sayılar kullanmasından 
dolayı donanımsal yapılara uyum sağlaması çok zor 
olmaktadır. Bundan dolayı sistemlerin hem simetrik 
hem de asimetrik şifreleme algoritmalarını birlikte 
kullanarak, simetrik şifreleme algoritmalarının 
dezavantajı gizli anahtar güvenliğini problemini ve 
asimetrik şifreleme algoritmalarının hız problemini 
ortadan kaldırabilmektedir.  
 
Kriptografi bilimi hızla gelişen bir bilim dalıdır. 
Eski algoritmaların dezavantajlarını ortadan 
kaldıracak yeni şifreleme algoritmaları 
geliştirmektedir. Asimetrik şifreleme 
algoritmalarının güvenliğinin temel prensibi olana 
çok büyük asal sayıları kullanımının yerine aynı 
güvenlik seviyesi daha düşük asal sayı değerleriyle 
gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bunun en önemli 
örneği eliptik eğrileri kullanarak gerçekleştirilen ve 
daha standartlaşmamış Eliptik Eğri şifreleme(ECC) 
algoritmasıdır.  Eliptik eğri şifreleme algoritması ile 



daha düşük asal sayı değerleriyle Diffie-Hellman ve 
RSA algoritmalarıyla aynı güvenliği 
sağlayabilmektedir. 
 
Sonuç olarak, asimetrik şifreleme algoritmalarında 
ki hızlı gelişim, istenilen dezavantajları ortadan 
kaldırabilirse günümüz teknolojisinde simetrik 
şifreleme algoritmalarının yerini alabileceğini 
göstermektedir.  
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