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KUANTUM KR�PTOGRAF�  

ÖZET 

Tek kullanımlık �erit (One Time Pad) ve açık anahtarlı �ifreleme sistemleri gibi 
modern kriptografik sistemler “gizli anahtar” ların varlı�ına güvenirler. Bu tür kripto 
sistemleri, anahtar bilindi�inde �ifreli mesajların kolayca çözülebilmesi, anahtar 
bilinmedi�i durumda mesajın hesap yolu ile, en azından klasik bilgisayarlar 
kullanılarak, çözülemez olması özelli�ine sahiptir. Sonuç olarak bu kripto sistemlerin 
güvenli�i anahtarın gizli kalmasına ba�lıdır. 

Buna ra�men problem, anahtarların gizlili�inin hiçbir zaman garanti edilememesidir. 
Tek kullanımlık �eritler saldırılara kar�ı savunmasızdır; çünkü güvenli mesajla�ma 
öncesi, mesajın göndericisi ve yasal alıcısı birtakım fiziksel yollarla anahtarları de�i� 
toku� etmeli ve daha sonra güvenli bir yerde saklamalıdır. E�er anahtarların gizlili�i 
garantilenebilirse, tek kullanımlık �erit oldukça güvenli bir kripto sistemi olacaktır. 
Bununla birlikte, potansiyel olarak, bir dü�man anahtar de�i� toku�u sırasında araya 
girip anahtarın bir kopyasını elde edebilir veya taraflardan birinden de bir �ekilde 
anahtarı ele geçirebilir.  

Daha da kötüsü, açık anahtar �ifreleme sistemlerinde ba�ka insanlardan mesaj almak 
isteyen ki�i, çarpanlara ayrıldı�ında “gizli anahtarı” da ele verecek olan bir sayıyı 
içeren “açık anahtar” ını insanlara açıklamalıdır. Gizli anahtar bilindi�inde, ilgili açık 
anahtarla �ifrelenen herhangi bir mesaj tehlikede olacaktır. Bölüm 4’ de gösterildi�i 
gibi, kuantum bilgisayarlar özellikle bu çarpanlara ayırma i�lemini oldukça verimli 
olarak yapabilmektedir. O nedenle, bugün, açık anahtarlı kripto sistemlerin 
güvenli�i, gerçek bir kuantum bilgisayarının yapılamamı� oldu�u ve ilerde de 
yapılamayaca�ı varsayımına ba�lıdır. Ama teknolojik geli�medeki hız göz önüne 
alınırsa bu oldukça riskli bir varsayımdır. 

Sonuç olarak, kuantum bilgisayara sahip olabilecek bir dü�manın saldırılarına kar�ı 
da dayanıklı olan bir haberle�me sistemine ihtiyaç vardır. 

Kuantum kriptografi bilginin, fizik kuralları ile korundu�u kriptografi tekni�idir. 
Klasik kriptografinin hattı dinleyen üçüncü ki�ilerin, �ifreli mesajın içeri�ini elde 
edememesi için çok çe�itli matematiksel teknikler kullanmasına ra�men; kuantum 
kriptografide bilgi, fizik kuralları ile korunur. Klasik kriptografide bilginin mutlak 
güvenli�i garanti edilemez. Kuantum kriptografide, Heisenberg belirsizlik ilkesi ve 
foton polarizasyonu gibi kuantum mekani�ine ait birtakım yasalar kullanılarak, 
güvenli bir haberle�me sistemi kurulabilir. Bu kuantum haberle�me sisteminde, 
kuantum kriptografi haberle�en iki parti için, tamamen güvenli bir ileti�imle, 
�ifreleme anahtarının gizli bir kanal üzerinden de�i� toku�u için araçlar sunmaktadır. 
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Bu tezde kuantum kriptografinin detaylı bir incelemesini vermek amaçlanmı�tır. 
Ancak, metinde kuantum mekani�i yasalarının kullanıldı�ı di�er kuantum 
uygulamalar hakkında da bilgiler bulmak mümkündür. 
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QUANTUM CRYPTOGRAPHY 

SUMMARY 

Modern cryptographic schemes such as one time pads and public key cryptosystems 
rely on the existence of “secret keys”. Such cryptosystems have the property that 
once the keys are known, any encrypted messages are easily unscrambled, but 
without the keys it is computationally intractable, at least using any classical 
computer, to crack the coded message. Consequently, the security of these 
cryptosystems relies upon the keys remaining secret. 

The problem, however, is that the keys can never be guaranteed to be secure. One 
time pads are vulnareble to attack because, prior to secure messages being 
exchanged, the sender and legitimate recipient of a message must exchange keys by 
some physical means and subsequently store them in a secure location. If the keys 
could be guaranteed to be secret, then the one time pad would be a highly secure 
cryptosystem. However, potentially, an adversary could intercept and duplicate the 
keys at the moment they are being exchanged or copy one of the key pads in either 
party’ s possession. 

Worse still, in the public key cryptosystems, the person wishing to receive messages 
must broadcast a “public key” that contains a number, which if factored, would 
reveal the “private key” too. Once the private key is known, then any messages 
encrypted using the matching public key would be compromised. As we will see in 
Chapter 4, a quantum computer apears to be able to perform exactly this factoring 
step very efficiently. So, as of today, the security of public key cryptosystems rests 
on the presumption that it will be technologically difficult for anyone to build a real 
quantum computer: a risky assumption indeed given the pace of technological 
progress. 

There is need, therefore, for a communication scheme that is invulnerable to attack 
by an x adversary who might potentially possess a quantum computer. 

Quantum cryptography is the cryptography technique which the information is 
protected by the laws of physics. While classical cryptography employs various 
mathematical techniques to restrict eavesdroppers from learning the contents of 
encrypted messages, in quantum cryptography the information is protected by the 
laws of physics. In classical cryptography an absolute security of information cannot 
be guaranteed. In quantum cryptography, a secure communication system can be 
built by using a few laws of quantum mechanics such as Heisenberg uncertainty 
principle and foton polarisation. In this quantum communication system, quantum 
cryptography provides means for two parties to exchange a enciphering key over a 
private channel with complete security of communication. 



 xiv 

This thesis aims to give a detailed research of quantum cryptography. However, it is 
also possible to find information about some other quantum applications which use 
laws of quantum mechanics in the text. 
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1.  G�R��  

Günümüzde yaygın olarak kullanılan iki tür kriptosistem bulunmaktadır: simetrik 

(gizli anahtarlı) ve asimetrik (açık anahtarlı) sistemler. Her iki kriptosistem de “gizli 

anahtar” ların varlı�ına güvenir. Bu kripto sistemler, anahtar bilindi�inde �ifreli 

mesajların kolayca çözülebilmesi, anahtar bilinmedi�i durumda mesajın hesap yolu 

ile, en azından klasik bilgisayarlar kullanılarak, çözülemez olması özelli�ine sahiptir. 

Sonuç olarak bu kripto sistemlerin güvenli�i anahtarın gizli kalmasına ba�lıdır. 

Ancak problem her iki kriptosistemde de anahtarların gizlili�inin hiçbir zaman 

garanti edilememesidir. Simetrik kriptosistemler saldırılara kar�ı savunmasızdır; 

çünkü güvenli mesajla�ma öncesi, mesajın göndericisi ve yasal alıcısı birtakım 

fiziksel yollarla, bir araya gelerek veya biraraya gelmeden, bir gizli anahtar üzerinde 

anla�malıdır. Bu sistemlerde potansiyel olarak bir dü�man, anahtar de�i� toku�u 

sırasında araya girip anahtarın bir kopyasını ele geçirebilir.  

Daha da kötüsü, asimetrik sistemlerde ba�ka insanlardan mesaj almak isteyen ki�i, 

çarpanlarına ayrıldı�ında “gizli anahtarı” da ele verecek olan bir sayıyı içeren “açık 

anahtar” ını ba�ka insanlara açıklamalıdır. Bu sistemlerde, genellikle, �ifreleme 

anahtarı olarak açık anahtar, �ifre çözme anahtarı olarak gizli anahtar 

kullanılmaktadır. Gizli anahtar bilindi�inde, ilgili açık anahtarla �ifrelenen herhangi 

bir mesaj tehlikede olacaktır. Söz edilen sayının günümüz bilgisayarları ve bilgisiyle 

çarpanlarına ayrılması neredeyse imkansızdır. Ancak Bölüm 4’ de gösterildi�i gibi, 

kuantum bilgisayarlar özellikle bu çarpanlara ayırma i�lemini oldukça kolay olarak 

yapabilmektedir. Bu nedenle, bugün, açık anahtarlı kripto sistemlerin güvenli�i, 

gerçek bir kuantum bilgisayarının yapılamamı� oldu�u ve ilerde de yapılamayaca�ı 

varsayımına ba�lıdır. Ama teknolojik geli�medeki hız göz önüne alınırsa bu oldukça 

riskli bir varsayımdır.  

Sonuç olarak, yukarda bahsedilen anahtar da�ıtımı problemlerini gideren ve kuantum 

bilgisayara sahip olabilecek bir dü�manın saldırılarına kar�ı da dayanıklı olan bir 

haberle�me sistemine ihtiyaç vardır.  
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Kuantum kriptografi bu problemlerin çözüldü�ü, bilginin fizik kuralları ile 

korundu�u kriptografi tekni�idir. Heisenberg belirsizlik ilkesi ve foton polarizasyonu 

gibi kuantum mekani�ine ait yasalar kullanılarak, bilgilerin rahatlıkla gönderilip 

alınabildi�i güvenli bir haberle�me sistemi kurulabilmektedir.  

Kuantum kriptografi aslında bir anahtar da�ıtım yöntemidir. Yani, sanıldı�ı gibi, 

kuantum fizi�ine ait yasalar kullanılarak kuantum �ifreleme ve �ifre çözme yapılmaz. 

Kuantum kriptografide �ifreleme ve �ifre çözme için bildi�imiz Tek Kullanımlık 

�erit (One Time Pad) �ifreleme sistemi kullanılmaktadır. Kuantum mekani�ine ait 

yasalardan anahtar da�ıtımı sırasında yararlanılır. Tek kullanımlık �erit 

kriptosisteminde kullanılacak olan gizli anahtar taraflara kuantum mekani�ine ait 

yasalar kullanılarak iletilmektedir (Kuantum Anahtar Da�ıtımı). 

Dolayısıyla kuantum kriptografi iki ana bile�enden olu�maktadır: 

� Tek Kullanımlık �erit kriptosistemi : Gönderilen ve alınan mesajlar bu 

�ifreleme sistemi uyarınca �ifrelenir ve çözülür. Bu sistemin özelli�i kesin 

güvenilirli�i kanıtlanmı�, 100% güvenli, bir kripto sistem olmasıdır. Yerine, 

100% güvenli oldu�u kanıtlanmı� olması �artıyla, ba�ka kripto sistemler de 

kullanılabilir. 

� Kuantum Anahtar Da�ıtımı yöntemi : Tek kullanımlık �erit �ifreleme 

sisteminde �ifreleme ve çözme sırasında kullanılacak gizli anahtar taraflara, 

bu anahtar da�ıtım yöntemi uyarınca ula�tırılır. Yöntem anahtar da�ıtımını 

kuantum mekani�ine ait yasaları kullanarak gerçekle�tirmektedir ve üçüncü 

ki�ilerin araya girerek anahtarı ele geçirmesi problemini de gidermektedir 

Bu bile�enlerin her biri çalı�ma içinde ayrıntılı olarak incelenmi�tir. Çalı�ma toplam 

olarak sekiz bölümden olu�maktadır. 

Birinci bölüm bu bölüm olup, çalı�manın giri� bölümüdür. 

�kinci bölüm ise çalı�manın konusu olan kuantum dünyasına giri� bölümüdür. Bu 

bölümde temel kuantum kavramları hakkında kullanıcı bilgilendirilmektedir. 

Üçüncü bölümde genel olarak hesaplama teorisi, kuantum hesaplama, hesaplama 

makineleri ve yetenekleri gibi konular incelenmektedir.  
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Dördüncü bölümde kuantum bilgisayarlardan, bu sistemlerin inanılmaz i�lem 

gücünden ve hesaplama kabiliyetlerinden söz edilmektedir. Bu güç kar�ısında klasik 

kriptografinin çaresiz kalı�ı ve kuantum kriptografiye olan ihtiyaç hakkında okuyucu 

ayrıntılı olarak bilgilendirilmektedir. 

Be�inci bölümde genel olarak klasik kriptografiden bahsedilerek okuyucu 

günümüzün klasik kripto teknikleri hakkında da bilgilendirilmektedir. Tek 

kullanımlık �erit kriptosistemi ayrıntılı olarak bu bölümde incelenmektedir. 

Altıncı bölümde kuantum bilgisayarlara kar�ı gelece�in bilgi güvenlik sistemlerinin 

umudu olan kuantum kriptografi anlatılmaktadır. Kuantum anahtar da�ıtım protokolü 

ayrıntılı olarak bu bölümde incelenmektedir. 

Yedinci bölümde çalı�maya ek olarak hazırlanan benzetim ortamından 

bahsedilmektedir. Benzetimde ayrıntıları altıncı bölümde verilen kuantum anahtar 

da�ıtım protokolü aynen gerçekle�tirilmektedir. 

Sekizinci bölümde, son olarak, bir sonuçlar ve tartı�ma bölümü yer almaktadır. Bu 

bölümde kuantum kriptografinin ve genel olarak kuantum uygulamaların güncel 

durumuna ve gelecekteki beklentilere ait özet bilgiler yer almaktadır. 

Gelecekteki sistemler kuantum fizi�ine ait yasaları kullanarak i�leyeceklerdir. Çe�itli 

kuantum uygulamaların gerçeklenmesine yönelik çalı�malara pekçok ülke ve 

ara�tırma kurumlarınca �imdiden, çok hızlı bir �ekilde, ba�lanmı� durumdadır.  

Bu çalı�ma bahsedilen teknolojiye yönelik ara�tırma ve çalı�malara ülkemizde de bir 

an önce ba�lanması dile�iyle, ana dilimizde hazırlanmı�, konusunda ba�langıç 

noktası olma niteli�inde bir kaynaktır. 
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2.  TEMEL KUANTUM KAVRAMLARI  

Ondokuzuncu yüzyılın sonlarına do�ru, bilinen Klasik fizik teorilerinin tüm fiziksel 

olayları açıklamakta yeterli oldu�una inanılıyordu. Mekanik olaylarını Newton 

Yasaları, elektrik ve optik olaylarını da Maxwell Denklemleri açıklayabiliyordu. 

Yeni ba�lamakta olan �statistik Mekanik teorisi de termodinamik olaylarını 

açıklamakta ba�arılı oluyordu. [1] 

Derken, aynı yıllarda yapılan bir dizi deneysel çalı�malar, bu klasik çerçeve ile 

uyumsuzluk göstermeye ba�ladılar. Mevcut teoriler bu deneysel gözlemleri 

açıklamakta yetersiz kalıyorlardı. Sonunda, klasik çerçeve çatırdadı ve Fizi�e yeni 

fikirler ve kavramlar katma zorunlulu�u do�du. [2] 

Atomların iç aleminde ve galaksiler arası uzayda meydana gelen ve klasik fizik 

sınırları içinde açıklanamayan yeni olaylar, 1900 ile 1927 yılları arasında iki büyük 

ve yeni teorinin do�masına yol açtı. Bu yeni teorilerden biri, madde ve enerjinin 

temel birimlerini ele alan “Kuantum Teorisi”, öteki ise uzay, zaman ve tüm evrenin 

yapısını ele alan “Rölativite Teorisi” dir. Bu iki teori, ça�da� fizi�in temel direkleri 

olarak kabul edilmektedir. Bunların her ikisi de kendi alanlarında olayları uyumlu 

matematiksel ba�ıntılarla anlatır. [3] 

Klasik fizi�in açıklayamadı�ı ve ça�da� fizi�in geli�mesinde önem ta�ıyan bazı 

kilometre ta�ları �unlardır: 

 Karacisim I�ıması     (1900, Max Planck) 

 Fiziksel niceliklerin kuantumlanması  (1900, Max Planck) 

 Fotoelektrik olay    (1905, Albert Einstein) 

 I�ı�ın tane özelli�i    (1905, Albert Einstein) 

 Maddenin dalga özelli�i   (1925, Louis de Broglie) 

 Belirsizlik ilkesi    (1927, Werner Heisenberg) 
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Küçük boyutlar 

2.1 Mekani�in Dört Arenası  

Mekani�in dört büyük u�ra� alanı �ekil 2.1’ deki gibi özetlenebilir: 

 

Klasik Mekanik 

(Newton) 

Kuantum Mekani�i 

(Schrodinger, Heisenberg, Bohr ve 
di�erleri) 

Göreli Mekanik 

(Einstein) 

Kuantum Alan Teorisi 

(Dirac, Pauli, Schwinger, 
Feynman, ve di�erleri) 

 

�ekil 2.1 Mekani�in dört büyük u�ra� alanı  

Newton mekani�inin yetersiz oldu�u bu yüzyılın ba�larında anla�ılmı�tı – bu 

mekanik “günlük ya�am” deneyimlerine uygundu, fakat yüksek (ı�ık hızına yakın) 

hızlarda yanlı� sonuçlar veriyordu. Yerini 1905 yılında Einstein’ in özel görelilik 

teorisine bıraktı. Yine Newton mekani�i çok küçük (atomik) boyutlarda ba�ka 

nedenlerle hatalı oluyordu ve yerini 1920’ lerde Bohr, Schrodinger, Heisenberg ve 

di�erlerinin geli�tirdi�i kuantum mekani�i aldı. Hem çok hızlı hem de çok küçük 

cisimler (ki modern parçacık fizi�inde bolca bulunur) için, hem görelilik hem de 

kuantum ilkelerini birlikte sa�layan bir teori gerekiyordu; kuantum alan teorisi 

denilen bu teori anahatlarıyla 1930 - 40’ lı yıllarda geli�tirilmesine ra�men, bugün 

dahi, tam yeterli sayılmamaktadır. [4] 

2.2 Kuantum Fizi�inin Geli�imi  

Belki de hiçbir kuram, kuantum fizi�i kadar bir yüzyıla böylesine belirgin bir damga 

vurmamı�tır. 1900 yılında Max Planck’ ın karacisim ı�ımasını kuantumlanmı� enerji 

yayımıyla açıklamasının fizikte yarattı�ı devrim, temposundan hiç yitirmeden 20. 

yüzyıl boyunca yeni ku�ak bilim adamlarının ola�anüstü dü�ünce ürünleriyle 

zenginle�erek sürdü. Bugün eri�ti�imiz bilgi düzeyini, farkında olalım ya da 

olmayalım ya�amımızı etkileyen, kolayla�tıran pekçok uygulamayı, i�te bu bilim 

öncülerine borçluyuz. Geçti�imiz yüzyılın en önemli dü�ünsel ba�arılarından biri de, 

 

Yüksek 
Hızlar 
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atomaltı ölçekteki evreni inceleyen kuantum mekani�inin tersine, kozmos ölçe�inde 

etkili kütle çekimi betimleyen genel görelilik. Birbirleriyle uyu�mamalarına kar�ın 

bu iki kuram, birbirlerini tamamlayarak geli�tiler. Belki de önümüzdeki yıllarda, bu 

kuramları özde�le�tirmek için sürdürülen çabalar meyvelerini verecek ve insanlık 

do�anın, evrenin i�leyi�i konusunda yepyeni bir anlayı�a kavu�acak. [5] 

1897 Pieter Zeeman - Joseph John Thomson 

Zeeman, ı�ı�ın bir atom içindeki yüklü parçacıkların hareketi sonucu yayımlandı�ını 

buldu; Thomson’ da, elektronu ke�fetti. 

1900 Max Planck 

 

Karacisim ı�ımasını kuantumlanmı� enerji yayımı ile açıkladı. “Kuantum” kavramı 

böylece do�mu� oldu. 

1905 Albert Einstein 

 

Dalga özellikleri olan ı�ı�ın aynı zamanda, daha sonra “foton” diye adlandırılacak 

olan belirli büyüklükte enerji paketinden olu�tu�unu ileri sürdü. 

1911-1913 Ernest Rutherford - Niels Bohr 

Rutherford, atomun çekirdek modelini olu�turdu (1911). Bohr ise atomu bir gezegen 

sistemi gibi betimledi. Ayrıca dura�an enerji durumları kavramını ortaya attı. 

Hidrojenin tayfını açıkladı (1913). 



 7 

        

Günümüzde geçerli olan modele göreyse atomlar, çapı cm’ nin yüzmilyonda biri 

olan bir elektron bulutundan ve çapı bunun çapından yüzbin kez küçük bir 

çekirdekten olu�uyor. Çekirdek, (+) elektrik yüklü protonlardan ve yüksüz 

nötronlardan olu�ur. Çekirde�in çevresinde proton sayısı kadar (-) yüklü 

elektronların kütlesi, protonlarınkinden 2000 kez küçüktür.                  

1914 James Franck- Gustav Hertz 

Bir elektron saçılım deneyiyle dura�an durumların  varlı�ını do�ruladılar. 

1923 Arthur Kompton 

X-ı�ınlarının elektronlarla etkile�melerinde minyatür bilardo topları gibi 

davrandıklarını gözlemledi. Böylece ı�ı�ın parçacık davranı�ı hakkında yeni kanıtlar 

ortaya koydu. 

1923 Louis de Broglie 

Madde parçacıklarının da dalga davranı�ı yaptıklarını öne sürerek dalga-parçacık 

ikili�ini genelle�tirdi. 

1924 Satyendra Nath Bose - Albert Einstein 

 

Kuantum parçacıklarını saymak için, daha sonra Bose-Einstein �statisti�i diye 

adlandırılacak olan, yeni bir yöntem buldular. Ayrıca uç derecelerde so�utulmu� 

atomların tek bir kuantum durumuna yo�unla�acaklarını önerdiler.  
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1925 Wolfgang Paoli 

  

Aynı özelliklere sahip fermiyon türü iki parçacı�ın, aynı enerji düzeyinde 

bulunamayaca�ını söyleyen “Dı�lama �lkesi” ni açıkladı 

1925 Werner Heisenberg-Max Born- Pascual Jordan 

Kuantum mekani�inin ilk biçimi olan matris mekani�ini geli�tirdiler ve kuantum 

alan kuramı yolunda ilk adımı attılar. 

1926 Erwin Schrödinger 

Kuantum fizi�inin, “dalga mekani�i” diye adlandırılan yeni bir betimlemesini 

geli�tirdi. Yeni kavram daha sonra “Schrödinger Denklemi” diye adlandırılan, 

bilimin en önemli formüllerinden birini de kapsıyordu. 

1926 Enrico Fermi - Paul A. M. Dirac  

      

Kuantum mekani�inin parçacıkları soymak için yeni bir yola gereksinme duydu�unu 

belirlediler. “Fermi-Dirac �statisti�i”, katıhal fizi�ine kapıyı araladı. 

1926 Dirac 

I�ı�ın kuantum kuramı üzerine çok önemli bir makale yayınladı. 
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1927 Werner Heisenberg 

 

Bir parçacı�ın aynı zamanda hem konumunu hem de hızını ölçmenin olanaksız 

oldu�unu gösteren ünlü “Belirsizlik �lkesi” ni açıkladı1.  

2.3  De Broglie Dalgası 

1923 yılında aristokrat bir aileden gelen Fransız fizikçi Louis de Broglie ı�ı�ın bazen 

dalga bazen de parçacık gibi davranmasından esinlenerek, di�er parçacıkların da 

dalga yönleri olabilece�i savını ortaya attı. Buna göre momentumu p olan bir 

parçacı�a dalgaboyu �=h/p olan bir dalga e�lik ediyor ve parçacı�ın özelliklerini 

tamamlıyordu. Nasıl bir gitar teli uzunlu�una ba�lı olarak sadece belli frekanslarda 

titre�iyorsa, atomun çevresinde dolanan bir elektronun de Broglie dalgası da sadece 

belli dalgaboylarına sahip olmalıydı. Bu çe�it bir dalga 1913 yılında Bohr’ un 

hidrojen atomundaki elektronların enerji seviyelerini buldu�unda yaptı�ı 

varsayımları açıklıyordu. Makroskobik cisimlerin momentumları çok daha büyük 

oldu�undan, de Broglie dalgasının dalgaboyu ölçülemeyecek kadar küçüktür. Bu 

nedenle makroskobik cisimlerin dalga özellikleri gözlemlenemez. De Broglie’ nin bu 

çalı�ması, kendisinin 1929 yılında aldı�ı dı�ında iki Nobel ödülü daha üretti. 1926’ 

da Avusturyalı fizikçi Erwin Schrödinger, de Broglie’ nin çalı�masını geni�leterek 

kuantum kuramının temel denklemini elde etti ve 1933’ de Nobel ödülünü aldı. 1927 

yılında birbirlerinden ba�ımsız olarak ABD’ de Davisson ve Germer, �ngiltere’ de de 

Thomson, bir kristale gönderilen elektronların tıpkı dalgalar gibi kırınıma 

u�radıklarını gösterdiler. Davisson ve Thomson’ da 1937 yılında Nobel aldılar. [6] 

                                                
1 Bu ilke kuantum kriptografiye ve kuantum bilgi güvenli�ine anahtar te�kil eder. 
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2.4 Schrodinger Denklemi 

Bir kuantum sistemi hakkında bize her bilgiyi veren araç dalga fonksiyonu adı 

verilen bir fonksiyondur. Dalga fonksiyonunun uzaya ve zamana ba�lı de�i�imini 

veren denklemi ilk bulan Avusturyalı fizikçi Erwin Schrödinger’ dir. Bu yüzden 

denklem Schrödinger denklemi adıyla anılır. Schrödinger denklemine göre dalga 

fonksiyonunun zamana göre de�i�imini Hamiltonian adı verilen bir operatör kontrol 

eder. Hamiltonian operatörü (bazen enerji operatörü adıyla da anılır) sistemin enerjisi 

ile yakından ilgilidir. Kuantum sisteminin sahip olabilece�i enerji de�erlerini 

Hamiltonian operatörü belirler. Bunu veren denkleme de zamandan ba�ımsız 

Schrödinger denklemi adı verilir. Schrödinger denkleminin çözümü olan dalga 

fonksiyonunun karesi kuantum sistemi ile ilgili olasılıkları verir. 

2.5 Tünelleme 

Klasik fizi�e göre herhangi bir cismin kinetik enerjisi negatif olamaz. Dolayısıyla 

duvara attı�ım bir top duvarı delmeden öteki tarafa geçemez; çünkü duvarın getirmi� 

oldu�u enerji engelini a�abilmek (duvarın içinden duvarı delmeden geçmek) için 

klasik fizi�e göre, negatif kinetik enerjiye sahip olmalıdır. Bu da klasik fizi�e 

aykırıdır. Kuantum kuramına göreyse, bir enerji engelini a�mak için yeterli enerjisi 

olmayan bir kuantum parçacı�ı, yine de bu engeli a�abilir. Yani engelin öteki 

tarafında bulunma olasılı�ı sıfır de�ildir. Kuramın tahmin etti�i ve do�rulu�u 

deneylerle kanıtlanmı� olan ve radyoaktivite gibi olguları açıklayan bu etkiye 

tünelleme adı verilir. 

2.6 Spin 

Parçacıkların uzaydaki do�rusal hareketleri dı�ında kendi iç dinamikleriyle ilgili 

hareketleri de vardır. Bu parçacıkları do�rusal de�il de küçük kürecikler �eklinde 

dü�ünürsek, bu kürelerin kendi çevrelerinde dönmeleri de etkileri gözlemlenebilen 

bir hareket �eklidir. Bu hareket için �ngilizce’ de kendi etrafında dönmek demek olan 

“spin” kullanılır. Spin de bir açısal momentum türüdür. Fakat kuantum kuramı bazı 

parçacıkların (elektronlar gibi) spinlerinin gerçekten böyle bir dönme sonucu 

olu�mayaca�ını söylüyor. Buna ra�men dönme benzetmesi bir çok açıdan iyi bir 
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açıklama biçimi gibi görünüyor. Kuantum kuramına göre spini “s” olan bir 

parçacı�ın spin durumu sadece (2s+1) de�i�ik de�er alabilir ya da bu (2s+1) 

durumun üst üste gelmesiyle olu�abilir. Elektron, proton ve nötronların spinleri s=1/2 

dir. Yani bu parçacıklar uzaydaki hareketlerinin dı�ında 2 de�i�ik durumda da 

bulunabilirler. Zayıf etkile�imi ileten W ve Z parçacıklarının spini 1’ dir. Bunlar da 3 

de�i�ik durumda bulunabilirler. Fotonlarsa ı�ık hızında hareket ettikleri için spinleri 

1 olmasına kar�ın sadece iki farklı spin durumunda bulunabilirler. Bunların dı�ında 

birkaç parçacıktan olu�mu� birle�ik sistemlerin spini de hesaplanabilir. Örne�in 

helyum-4 atomunun spini 0 olarak hesaplanabiliyor. Spini olan birçok parçacık 

spinlerinin yönüne ba�lı olarak uzayda manyetik alan olu�tururlar. Bu anlamda bu tip 

parçacıkları küçük birer mıknatıs olarak da dü�ünmek mümkün. E�er elektronlar bir 

manyetik alandan geçirilirse, kendi mıknatıslıklarının yönüne ba�lı olarak de�i�ik 

yönlere sapmaları gerekir. 1921 yılında Stern ve Gerlach bu deneyi yaparak 

elektronların sadece iki de�i�ik yöne saptıklarını, böylece bu parçacıkların sadece iki 

farklı spin durumunda bulunabildiklerini göstererek kuantum fizi�inin en güçlü 

kanıtlarından birini elde ettiler. 

2.7 Foton Polarizasyonu 

I�ı�ın enine dalgalar oldu�u gerçe�i geçen yüzyılda anla�ılmı�tı. Enine dalgalarda 

ortamın zerrelerinin, taneciklerinin, hareketi dalgaların yayılma do�rultusuna diktir. 

Boyuna dalgalarda ise ortamın zerrelerinin hareketi dalgaların yayılma do�rultusuna 

paraleldir. Enine ve boyuna dalgalar �ekil 2.2’ de gösterilmi�tir. Boyuna dalgalara 

örnek olarak ses dalgaları verilebilir. Gerili bir telde yayılan dalga ise eninedir. 

 

   a) 
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   b) 

�ekil 2.2 Enine ve boyuna dalgalar  
a) Enine dalga. Zerre yörüngeleri dalganın yayılma do�rultusuna diktir. 
b) Boyuna dalga. Zerre yörüngeleri dalganın yayılma do�rultusuna 

paraleldir. 

Boyuna dalgalarla enine dalgalar arasında kesin bir fark bunların polarize olabilme 

olanaklarına dayandırılabilir. Enine dalgalardan polarize olmu� bir demette 

titre�imler, demetin yayılma do�rultusuna dik olan sadece bir tek do�rultuda 

meydana gelirler (�ekil 2.3). Öyle ki bütün dalga hareketi polarizasyon düzlemi 

denilen bir düzlem içinde kalır. Bir enine dalga demetinde çok sayıda farklı 

polarizasyon do�rultuları varsa dalga yayılma do�rultusuna dik bütün do�rultularda 

titre�imler aynı sayıda vuku bulur ve bu taktirde demete polarize olmamı� denir. 

Boyuna dalgaları olu�turan titre�imler sadece tek bir do�rultuda yani dalganın 

yayılma do�rultusunda olabildi�ine göre boyuna dalgalar polarize olmazlar. 

 

 

     a) 
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     b) 

�ekil 2.3 Bir enine dalganın polarize olmu� ve polarize olmamı� demetleri 
a) Enine dalganın polarize olmamı� demetleri 
b) Enine dalganın polarize olmu� demetleri 

Özel bir dalga olayının polarize olup olmadı�ını nasıl anlayabiliriz? Soruyu daha 

açık bir hale getirebilmek için gergin bir teldeki enine dalgaları ele alalım. E�er tel 

�ekil 2.4a’ daki gibi bir engeldeki ince bir delikten geçiyorsa tel boyunca yayılan 

dalgalar durdurulur çünkü tel, delikte hiç hareket edemez. E�ere delik yerine �ekil 

2.4b’ de oldu�u gibi dü�ey bir yarık konulursa titre�imleri dü�ey olan dalgalar engeli 

geçer halbuki titre�imleri di�er do�rultularda olan bütün dalgaları bu yarık durdurur. 

Telin üzerinde titre�im do�rultuları farklı olan muhtelif dalgalar aynı zamanda 

yayılıyorsa yarık titre�imleri dü�ey do�rultuda olanların dı�ında hepsini durdurur, 

ba�langıçta polarize olmamı� bir dalga serisi böylece polarize olmu� olur. O halde 

özel bir dalga serisinin polarize olup olmadı�ını tayin etmek için çok etkin bir 

yönteme sahibiz. Gerili tel halinde yapaca�ımız birinciden biraz öteye di�er bir engel 

koymaktır. E�er yeni engeldeki yarık da �ekil 2.4b’ deki gibi dü�ey ise birinci engeli 

geçen dalgalar ikinci engeli de geçerler. Halbuki yeni engeldeki yarık yatay (�ekil 

2.4c) ise bu engel kendisine birinciden gelen bütün dalgaları durdurur (�ekil 2.4d). 

Enine de�il de boyuna dalgalar, örne�in bir telde oldu�u gibi, parmaklıkları (�ekil 

2.4e) geçerler mi? Pekala mümkündür ki bu dalgaların genlikleri her engeli geçerken 

küçülür fakat yarıkların birbirlerine nazaran do�rultularının durumu olayı etkilemez, 

halbuki yarıkların bu durumu enine dalgalarda kritik bir etken oluyordu. 
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  a)                  b) 

   
   c) 

 

      d) 

 

     e) 

�ekil 2.4 Temel polarizasyon olayının mekanik e�de�eri  
a) Gergin teldeki enine dalgalar ince bir delikten geçerken durdurulmakta, 

çünkü tel delikte hiç hareket edemez. 
b) Gergin teldeki enine dalgalar ince dü�ey bir yarıktan geçerken, 

titre�imleri dü�ey olan dalgalar engeli geçer halbuki titre�imleri di�er 
do�rultularda olan bütün dalgaları bu yarık durdurur.  

c) Titre�imleri dü�ey olan dalgalar ince yatay bir yarıktan geçerken 
durdurulmakta, çünkü titre�imleri dü�ey olan dalgalar ince yatay yarıkta 
hiç hareket edemez. 

d) Birden fazla yarık kullanılması. Aynı kurallar geçerlidir. 
e) Boyuna dalgaların yarıklardan geçi�i. Yarıkların birbirlerine göre 

do�rultularının durumu boyuna dalgaları etkilemez, yarıklardan geçerler. 
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I�ık da bir dalga olayıdır ve enine bir dalgadır. Polaroid yapay olarak hazırlanmı� çok 

kullanılan polarize edici bir maddedir. Polaroid, aralarında i�ne gibi kinin iodosülfat 

kristallerinden ince bir tabaka bulunan iki plastik levhadan olu�ur. Kristaller kuvvetli 

bir elektrik alan vasıtasıyla aynı do�rultuya getirilir, ve bu �ekilde elde edilen berrak 

madde polarizasyon düzlemi belli bir ı�ı�ı geçirir. I�ık dalgalarının enine oldu�unu 

göstermek için biz önce iki polaroid diski aynı do�rultuda yani polarizasyon 

eksenleri paralel olacak �ekilde yerle�tiriyoruz(�ekil 2.5a) ve disklerin birinden 

geçen ı�ı�ın di�erinden de geçti�ini görüyoruz. Sonra bir diski ekseni di�er diskin 

eksenine dik oluncaya kadar döndürüyoruz (�ekil 2.5b) ve �imdi disklerin birinden 

geçen ı�ı�ın di�eri tarafından durduruldu�unu görüyoruz. 

 

 

      a)       b) 

�ekil 2.5 I�ık dalgasının enine dalgalar oldu�unu gösteren deney.  
a) �ki polaroid diski de aynı do�rultuda yani polarizasyon eksenleri paralel. 
b) Disklerin eksenleri birbirine dik.  

I�ık dalgaları “foton” adı verilen taneciklerden olu�ur. Fotonlar, herhangi bir 

polarizasyon tabanında ölçülebilecek, bir polarizasyona sahiptirler. Bir polarizasyon 

tabanı, �ekil 2.6’ da görüldü�ü gibi, birbirine dik, iki yönden olu�ur: 

    

    

         (a)          (b) 

�ekil 2.6 Polarizasyon tabanları: a) Kenarsal taban     b) Kö�egensel taban 

E�er bir fotonun polarizasyonu aynı tabanda iki kere okunursa, polarizasyon do�ru 

bir �ekilde okunmu� olacaktır ve de�i�meden kalacaktır. E�er iki farklı tabanda 
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Gerçek  
polarizasyon 

Kenarsal 
tabanda 
okuma 

Kenarsal 
tabanda 
okuma 
 

Gerçek  
polarizasyon 

Kenarsal 
tabanda 
okuma 

Kö�egensel tabanda 
okumadan sonra 
 

okunursa, ikinci tabanda rasgele bir cevap elde edilecektir ve ilk tabandaki 

polarizasyon, �ekil 2.7’ de görüldü�ü gibi, rasgele olarak de�i�mi� olacaktır. 

      

 

 

 

(a) 

      

 

 

 

(b) 

�ekil 2.7 Polarizasyon okumaları a) �ki okuma da kenarsal tabanda yapılıyor  b) �lk 
okuma kenarsal tabanda, ikinci okuma kö�egensel tabanda yapılıyor. 

Fakat bir polarize ı�ık demetinde titre�imleri aynı do�rultuda olan �ey nedir? Bu 

bölümde daha önce söyledi�imiz gibi ı�ık dalgaları birbirine dik olarak salınan 

elektrik ve manyetik alanlardan olu�ur. Hemen hemen bütün optik olaylar ı�ık 

dalgalarındaki elektrik alanın madde ile etkile�mesi sonucu meydana geldi�inden, bir 

ı�ık dalgasının polarizasyon düzlemi olarak bu dalganın elektrik alan do�rultusu ile 

yayılma do�rultusunun belirtti�i düzlem alınır. Bir ı�ık dalgasının geçi�i esnasında 

maddi hiçbir �ey hareket etmezse de bu dalganın enine oldu�unu anlamak ve 

polarizasyon düzlemini bulmak mümkündür2 (�ekil 2.8). 

 

                                                
2 Kuantum kriptografide fotonlarla çalı�ılır ve polarizasyon özelliklerinden yararlanılır. Ba�ka 
taneciklerin ba�ka özellikleri de bulunabilir; ancak pratikte fotonlarla çalı�mak daha kolaydır. 
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�ekil 2.8 Polarizasyon düzlemi. 

2.8 Heisenberg Belirsizlik �lkesi 

Kuantum kuramının belirsizlik ilkesi, bir parçacı�ın bazı farklı özelliklerinin ikisinin 

de kesin olarak belirlenemeyece�ini söyler. Örne�in bir parçacı�ın konumuyla 

momentumu (momentum bir cismin kütlesiyle hızının çarpımıdır) aynı anda tam 

olarak ölçülemez. Kuantum kuramına göre parçacı�ın bu iki özelli�indeki 

belirsizliklerin çarpımı en az Planck sabiti h=6,626x10^-34 J.s kadardır. Konumu 

belli bir anda kesin olarak bilinen bir parçacı�ın momentumu sonsuz belirsizliktedir 

ve bu yüzden parçacık kısa sürede o noktadan ayrılır ve uzaya da�ılır. Benzer �ekilde 

momentumu kesin olarak bilinen bir parçacı�ın konumu sonsuz belirsizliktedir, yani 

böyle bir parçacık uzayın her kö�esinde bulunabilir. Bu nedenle do�ada rastlanan 

parçacıkların bulundu�u kuantum durumlarında parçacıkların hem konum hem de 

momentumu bir miktar belirsiz olmak zorunda. Alman fizikçi Werner Heisenberg, 

ünlü mikroskop örne�ini bu ilkeyi açıklamak için geli�tirdi. Bir parçacı�ın yerini 

“görerek” ölçmeye çalı�tı�ınızı dü�ünün. Böyle bir ölçümde parçacı�ın üzerine ı�ık 

göndermek, dolayısıyla parçacıkla etkile�mek gerekir. Bu bile parçacı�ın konumunu 

tam olarak belirlemeye yetmez. Bu ölçümde en azından kullanılan ı�ı�ın dalgaboyu 

(�) kadar bir hata yapılır. Bunun yanı sıra ı�ık parçacıkla etkile�ti�i için ölçüm, 

parçacı�ın hızında bir de�i�meye de neden olur. I�ık parçacı�a çarpıp yansıdı�ı için 

en az bir fotonun momentumu parçacı�a aktarılır. Parçacı�ın momentumu ölçümden 

önce tam olarak bilinse bile, konumun ölçülmesi parçacı�ın momentumunu h/� kadar 

de�i�tirir. Bu nedenle, parçacı�ın yerini daha iyi belirlemek için daha kısa dalga 
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boylu ı�ık kullansak bile, ölçümümüz momentumdaki belirsizli�i arttıracak, ama her 

durumda ikisinin belirsizlikleri çarpımı en az h kadar olacaktır. 

2.9 Üst Üste Gelme (Superposition) 

Kuantum fizi�inin belki de en garip (ve en çok itiraz alan) yönü bir sistemin aynı 

anda birkaç farklı durumda bulunabilmesi. Parçacıklar do�al olarak böyle durumlara 

giriyorlar. Örne�in bir elektron tek bir noktada de�il de de�i�ik noktalarda 

bulunabilir. Max Born 1926 yılında de Broglie dalgalarının fiziksel bir dalga 

olmadı�ını, bir olasılık dalgası olarak yorumlanması gerekti�i dü�üncesini ortaya attı. 

Buna göre parçacıklar de Broglie dalgasının bulundu�u her yerde bulunur, bunlar 

dalganın güçlü oldu�u yerlerde yüksek olasılıkla, zayıf oldu�u yerlerde de dü�ük 

olasılıkla bulunuyor. Böylece parçacı�ın konumu do�al bir belirsizlik ta�ır. Max 

Born bu çalı�masından dolayı 1954 yılında Nobel ödülünü kazandı. Erwin 

Schrödinger, üstüste gelme ilkesinin yarattı�ı gariplikleri en açık biçimde ortaya 

koyan bir dü�ünce deneyi tasarladı. “Schrödinger’ in kedisi” olarak bilinen bu 

deneyde bir kedi aynı anda hem diri hem de ölü oldu�u bir duruma sokulabiliyordu. 

Hem mikroskobik ölçekte hem de bazı makroskobik cisimlerde var oldu�u bilinen 

üstüste gelme olgusunun yorumu sürekli tartı�ma konusu olagelmi�tir. [1 - 12] 
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3.  KUANTUM HESAPLAMA  

Son 40 yıldır bilgisayar teknolojisinde heyecan verici bir küçülme, hızlı bir 

minyatürle�me, ya�anmaktadır. �u anki e�ilim devam ederse 2020’ den itibaren, bir 

bilgisayarın temel bellek bile�enleri tek tek atomlar mertebesinde olacaktır. Bu 

ölçeklerde Evrensel Turing makinesi olarak bilinen matematiksel bir idealizasyona 

dayanan hesaplamanın bugünkü modeli tamamen geçersizdir. Bu ölçeklerde kuantum 

fizi�inin yasaları geçerli olmaktadır. Yeni ortaya çıkmakta olan bir alan olan 

“kuantum hesaplama”, bilgisayar biliminin ve bilgi teorisinin temellerini kuantum 

fizi�i ile uyumlu bir �ekilde yeniden ke�fetmektedir. Kuantum hesaplama, �u an, 

hesaplamanın kuantum fizi�ine dayanan yeni ve en do�ru modelidir.  

Günümüzde bilgisayar teknolojisi, insan beyni dı�ında, bizlere, hesaplama yetene�i 

kazandırmı�tır. Bilgisayarlar, bir insandan çok daha hızlı bir �ekilde hesaplama 

yapabildikleri gibi, bir insanın aynı anda aklında tutabilece�inden daha fazla bilgiyi 

depolayabilmekte ve bunlara hızlı bir �ekilde eri�ilebilmesine olanak 

sa�lamaktadırlar. �lkel bilgisayarlar mekanik bir mimariye sahipti. Bunlar daha sonra 

röleler, vakum tüpleri, transistörler ve nihayet entegre devrelerle de�i�tirildiler. Her 

geçen gün bütünle�tirilmi� devrelerdeki eleman sayısı artmakta, geli�en litografi 

teknikleri sayesinde bu devrelerdeki transistör boyları küçülmektedir. Intel Pentium 4 

i�lemcilerinde 42 milyon adet transistör bulunmaktadır. Bu sayı iki yıla yakın bir 

periyotta katlanarak artmaktadır. Intel bir on yıl daha bu �ekilde geli�imin devam 

edece�ini tahmin etmektedir (�ekil 3.1). [13] 

Bu geli�im yakın bir gelecekte mikroelektronik elemanların birkaç atomdan olu�an 

modellerini kar�ımıza çıkaracaktır (�ekil 3.2). Bu boyutta, atomik ölçekte, fizi�in 

klasik kuralları de�il, kuantum fizi�inin kuralları geçerli olmaktadır. Mikroelektronik 

devre elemanları arasındaki sınırlardan elektronlar atlama yaparak mikroi�lemcilerin, 

görevlerini yerine getiremez hale gelmelerine sebep olacaktır. Ancak bu a�amaya 

gelinmeden önce klasik bilgisayar mantı�ında çalı�acak fakat kuantum fizi�inin 

kullanılaca�ı bilgisayarlar in�a edilebilecektir (Nanoteknoloji). Ama bu tür 
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bilgisayarlar kuantum algoritmaları yerine klasik bilgisayarlarda i�letilebilen 

algoritmaları kullanacaklardır. Kuantum sistemleri gerçek “Kuantum Bilgisayarları” 

in�a edilebildi�inde asıl avantajı sa�layacaktır. Kuantum teknolojisi çok daha fazla 

bitin aynı anda  i�lenmesine olanak tanıyacak, bilgi i�leme teknolojisini temelinden 

de�i�tirecektir. 

 

�ekil 3.1 Çip ba�ına transistör sayısının yıllara göre de�i�imi. Çip ba�ına transistör 
sayısındaki artmanın 2020 yılına kadar devam edece�i dü�ünülmekte. 

Bu yeni teori kuantum bilgisayarların belirli i�lemleri geleneksel bilgisayarlara göre 

üstsel olarak daha yüksek bir hızla yapabilece�ini tahmin etmektedir. Üstelik, 

kuantum etkiler bilginin ı�ınlanması, kırılamaz varsayılan kodların kırılması, gerçek 

rasgele sayıların üretilmesi ve arada hattı dinleyen birinin varlı�ını açı�a çıkaran 

mesajlarla haberle�me gibi e�i görülmemi� i�lemlerin gerçekle�tirilmesine de izin 
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vermektedir. Bu yetenekler bankalar ve devlet daireleri açısından büyük öneme 

sahiptir. Gerçekten yakla�ık 100 km’ lik bir mesafe üzerinde ultra-güvenli mesajların 

gönderilip alınabildi�i kuantum bir protokol ba�arıyla uygulanmı�tır. Bu herhangi bir 

kentin finansal ve kurumsal ba�lantılarını gerçekle�tirmek için yeterli bir mesafedir. 

 

�ekil 3.2 Bit ba�ına atom sayısının yıllara göre de�i�imi. Bit ba�ına atom sayısındaki 
azalmanın 2020 yılına kadar devam edece�i dü�ünülmekte. 

Modern bilgisayarlar, birtakım kuantum fenomenleri zaten kullanıyor olmalarına 

ra�men, do�anın sundu�u kuantum fenomenlerin tüm repertuarını bize 

kullandıramazlar. Bu fenomenlerin de kullanılıyor olması bilgisayar teknolojisini bu 

evrende nelerin mümkün olabildi�i noktasına daha çok yakla�tıracaktır. 

Bilgisayarlara sadece matematiksel idealizasyonlar olarak bakmak yerine, aksine 

fiziksel sistemler olarak davranmak gerekir. Bilgisayar dünyasındaki minyatürle�me 

kuantum limitlere do�ru gitmektedir. Bu noktada artık bildi�imiz klasik kurallar 

de�il, kuantum fizi�inin kuralları geçerlidir. Kuantum fizi�i, �u an bilinen 

gerçekli�in en do�ru modelidir. Üzerinde ya�adı�ımız dünyanın ve içinde 

bulundu�umuz evrenin i�leyi�i ile ilgili olarak tüm bildiklerimizi, en do�ru �ekilde 

açıklayan bilim dalıdır. 
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3.1 Hesaplama Makinesinin Yetenekleri 

Bilgisayarlar neler yapabilir? Bu soruyu küçük bir çocu�a sordu�unuzda “resimler 

çizip oyunlar oynamamı sa�lar”, bir gence sordu�unuzda “Web’ de gezinmemi ve 

arkada�larımla sohbet etmemi sa�lar”, bir yeti�kine sordu�unuzda “dökümanlarımı 

hazırlamamı ve finansal i�lerimi takip etmemi sa�lar” �eklinde cevaplar alabilirsiniz. 

Oysa hepsi aynı makine hakkında konu�maktadır. Sadece uygun yazılımın 

yüklenmesiyle, bilgisayara hemen her�eyi yaptırabilece�imiz görünmektedir. 

Ancak bilgisayarların kapasitesi tam olarak nedir? Hangi problemleri verimli olarak 

çözebilirler? Ne kadar güçlü olursa olsun bir bilgisayarın çözemeyece�i problemler 

de var mıdır? Bilgisayarların mekanik di�lilerle, vakum tüpleriyle, transistörlerle ya 

da tümle�ik devrelerle gerçeklenmesinin bir önemi var mıdır? Bunlar, ve bunlar gibi 

di�er problemler, hesaplamanın matematiksel bir modelini veya teorisini geli�tirerek, 

ve sonuçlarını ara�tırarak, cevaplanabilir. [14] 

Bilgisayarların neler yapabilece�ini tanımlayan bir teorinin oldu�una inanmak 

mantıksız gibi görünebilir. Her yıl bir öncekinden daha hızlı yeni bilgisayarlar 

çıkmakta ve binlerce yeni program piyasaya sürülmekte. Pek çok insan yeni 

makinelerinin daha çok �ey yapabilece�ine inanarak eski bilgisayarlarını yenileriyle 

de�i�tirirler. E�er hesaplama teorisi belirli makineler ve belirli yazılımlar üzerine 

kurulursa, böyle bir durumda çabucak güncelli�ini yitirecektir. Bir ba�ka deyi�le 

modası geçmi� olacaktır. Bu nokta ilk teoristler Alan Turing, Alonso Church, Kurt 

Gödel ve Emil Post tarafından anla�ılmı�tır. Herbiri birbirinden ba�ımsız olarak ve 

bilgisayarların nasıl gerçekle�tirildiklerine ba�lı olmaksızın, hesaplama prosesinin 

matematiksel modellerini geli�tirmi�lerdir. Gödel genel rekürsif fonksiyonlar 

türünden fiili (effective) veya algoritmik prosesler tanımlamı�tır. Church ise onları λ-

tanımlanabilir fonksiyonlar olarak (LISP programlama dilini kullananlar bilirler) 

tanımlamı�tır. Ve Turing onları, bir Turing makinesi de denen, varsayıma dayalı bir 

i�lem ile hesaplanabilen fonksiyonlar sınıfı ile tanımlamı�tır. 

Bilgisayar biliminde en büyük ilerlemelerden biri Alan Turing, Alonso Church, Kurt 

Gödel ve Emil Post’ tan herbirinin, birbirinden ba�ımsız olarak, hesaplama 

prosesinin “matematiksel” modellerini yaratmasıyla olmu�tur. Bu adamlar bilgisayar 

biliminin kuramsal matemati�in bir dalı statüsüne gelmesinde oldukça etkili 
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olmu�lardır. Yüzeysel olarak modelleri birbirinden oldukça farklıdır. Bununla 

birlikte hesaplamanın yarı�an bu üç modeli, bugün, sonuç bakımından birbirine 

e�ittir. Bugün, ne yazık ki, bu üç modelin de fiziksel varsayımlardan uzak, 

hesaplamanın matematiksel soyutlamaları olması gerekirken; aksine oldukça ince 

fiziksel varsayımlar da içermekte olduklarını biliyoruz. Bu varsayımlar etrafımızda 

gördü�ümüz, makroskobik, dünyada geçerli iken; küçük ölçeklerde, mikroskobik 

dünyada, do�rulu�unu yitirir. Dolayısıyla, bugün, tanımlanan bu üç model de yanlı� 

ve geçersizdir. �imdi bu klasik modellerin hangi noktada, nasıl çöktüklerini görmek 

için, içeriklerine genel olarak bir bakalım. 

3.2 Turing Makineleri ve Hesaplama Teorisi 

Hesaplamanın en etkili modeli 1936’ da Alan Turing tarafından ke�fedilmi�tir. Bir 

Turing makinesi, bilgisayarların neler yapabileceklerini anlamada kullanılabilecek 

bir bilgisayarın ideal bir matematiksel modelidir. Herhangi bir gerçek makine için 

pratik bir dizayn de�ildir, ancak yine de herhangi bir gerçek bilgisayarın temel 

özelliklerini içeren kaba bir karikatürdür. Bir Turing makinesi �u iki bakımdan 

kullanı�lıdır: matematikçilerin, bu makinenin hesaplama yetenekleri hakkında ortaya 

attıkları teoremlerini ispatlamalarını yeterince kolayla�tırması ve nasıl 

gerçeklendi�ine ba�lı olmaksızın herhangi bir gerçek dijital klasik bilgisayarla 

ba�da�tırmanın yeterince zor olması. Yani bir Turing makinesi varolan 

bilgisayarlardan herhangi bir sınıfa dahil de�ildir. Ve matematikçilerin bu makinenin 

yetenekleri hakkındaki teoremlerini ispatlamaları da yeterince kolaydır. 

Turing makinesinin ortaya çıkı� nedeni David Hilbert’ in �ngilizce’ de “decision 

problem” ya da Almanca’ da “Entscheidungsproblem” olarak da bilinen “karar 

problemi” dir. Problem, bir matematiksel varsayımın do�rulu�una ya da yanlı�lı�ına 

karar vermede kullanılacak mekaniksel bir prosedürün olup olmadı�ı �eklindedir. 

Hilbert, 1800’ lerden itibaren matemati�in gittikçe soyutla�masından dolayı bu 

problemi dile getirmi�tir. Daha önce matematik, gerçek dünyadaki objelerle ilgili 

sonuçlar çıkarmada kullanılıyordu, pratik bir alandı. Ancak daha sonra 

matematikçiler “genel görü�” le uyumlu olması gerekmeyen hayali objeler 

ke�fetmeye ve bunlarla ilgili sonuçlar çıkarmaya da ba�ladılar. Bu hayali objeler 

hakkındaki ifadelerin do�rulu�u ya da yanlı�lı�ı gerçek dünyaya ba�vurarak 
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ispatlanamıyordu. Matematiksel sonuç çıkarmayı sa�lam bir temele oturtmak için, 

Hilbert kanıtlama i�lemlerinde “formalist” bir yakla�ımın kullanılmasını 

savunmu�tur. Bu yakla�ıma göre kanıtlarda do�rulu�u onaylanmamı� çıkarımlar 

kullanılamaz, bir kanıtta dı�ardan semboller yer alamaz, vb. 

Turing, Hilbert’ in karar problemini duyunca cevabını ara�tırmaya ba�ladı. Turing’ in 

cevabını aradı�ı esas problem ise “herhangi bir matematiksel önermenin do�rulu�una 

ya da yanlı�lı�ına her zaman karar verebilecek bir makinenin olup olmadı�ı” idi. 

Turing, probleme bir cevap olarak Turing makinesi modelini çıkarmı�tır. Turing 

makinesi modeli, kanıtlama prosesinin temelini te�kil eder ve Hilbert’ in 

probleminde belirtildi�i gibi bir prosedürün olmadı�ını kanıtlar. 

Turing karar problemini cevaplamak için, bir matematikçinin matematiksel bir 

varsayımı kanıtlamaya çalı�ırken takip etti�i sürecin bir modeline ihtiyacı oldu�unu 

fark etti. Matematiksel sonuç çıkarma bilmece gibi bir i�tir. Bu sırada 

matematikçinin kafasından gerçekte neler geçti�ini bilemeyiz; ancak kanıt geli�tirme 

sırasında tuttu�u notları inceleyerek süreci ve sonucunu takip edebiliriz. 

Matematiksel kanıtlama yeni sonuçlara ula�mak için aksiyomların (do�rulu�u kanıta 

gerek kalmaksızın kabul edilen gerçekler) ve önceki sonuçların birle�tirilmesi, 

anla�ılır mantıksal kuralların kullanılması gibi i�lemler içerir. Bir kanıt türetirken 

matematikçinin omuzu üzerinden bakarsanız, onun dü�ünme sürecinin bir kaydını 

göreceksiniz. 

Turing, notlarda görünen süreci dört temel bile�ene ayırmı�tır: bir matematiksel 

ifadenin bir di�erine dönü�ümünü gerçekle�tiren bir dönü�üm kuralları kümesi, 

kayıttaki her adımı kaydetmek için bir metod, önceki çıkarımlarla sonrakileri 

birle�tirmek için kanıt üzerinde ileri ve geri gidebilme yetene�i ve herhangi bir anda 

hangi kuralın uygulanaca�ına karar veren bir mekanizma. ��te kayıt sürecinin özü, en 

azından görünür kısmı, budur. 

Daha sonra Turing bir makinenin taklit edebilece�i �ekilde bu adımları 

basitle�tirmenin yollarını aradı. Matematiksel ifadeler sıradan alfanümerik 

karakterlerin, parantezlerin ve özel matematiksel simgelerin karı�ımından olu�ur. 

Turing bu sembollerin kendi kendilerine özel bir öneminin olmadı�ını fark etti. Asıl 

önemli olanın onların uygun bir �ekilde sürekli olarak kullanımı ve sayılarının sonlu 
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olmasıydı. Üstelik, e�er sonlu bir alfabe ile çalı�tı�ınızı biliyorsanız, herbir simgeyi 

herhangi iki simgenin (örne�in, 0 ve 1) tek olan bir kalıbı ile birebir uyum içinde 

de�i�tirebilirsiniz. Bu nedenle, belirli bilgi düzeyine sahip bir kesime hitap eden 

zengin bir simge dizisi ile u�ra�mak yerine Turing, bir makinenin sadece iki tür 

sembolü, 0 ve 1’ i ve ayrık simgeler arasındaki sınırları göstermek için bo�lukları 

veya ba�ka uygun bir anla�mayı, okuyup yazabilmesinin yeterli oldu�unu fark etti. 

Benzer �ekilde, matematikçinin ara sonuçları yazmak için kullandı�ı iki boyutlu not 

ka�ıdı veya tahtası da çok önemli de�ildir. Kanıttaki satırları, birinin ba�ını bir 

öncekinin sonuna eklemek suretiyle bir sıra halinde dizerseniz, uzunca ve sürekli bir 

ka�ıt �eridi elde edebilirsiniz. Kısacası, Turing, kanıtın bir boyutlu bir ka�ıt �eriti ya 

da �erit bantı üzerine yazılabilece�ini de varsaymı�tır. 

Üstelik do�rudan elle yazmak yerine, e� hücrelere bölünmü� bir bantla bir makinenin 

çalı�masının ve bantın herbir hücresinin içine sadece tek bir sembolün ya da 

bo�lu�un yazılmasına izin verilmesinin daha kolay olaca�ı da açıktır.  

Son olarak, yeni sonuçları yazabilmek için bir matematikçinin önceki sonuçlar 

üzerinde ileri ve geri gitme süreci de, �erit üzerinde bulunan ve ileri-geri yönde 

hareket edebilen bir “okuma/yazma” kafası ile modellenebilir. 

Matematikçinin önceki bir sonuca göz atması da belirli bir ba�lamda olur. Bir 

matematikçi sembollerin bir kümesini okuyabilir, bir �eyler yapabilir ve daha sonra 

geri gelip o sembolleri tekrar okuyabilir ve ba�ka birtakım �eyler daha yapabilir. 

Dolayısıyla bir sembol kümesinin okunması ba�lamı, sonraki i�lemleri 

etkileyebilmektedir. Turing, bu fikri de makinesinin “kafa” sının ba�lamlara ba�lı 

olarak belirli “durum” larda bulunması ile modellemi�tir. Kafanın altındaki okunacak 

sembolle makinenin durumunun birle�imi, banta hangi sembolün yazılaca�ını, 

kafanın hangi yönde hareket edece�ini ve daha sonra hangi duruma geçilece�ini 

belirlemektedir. 

��te kanıt sürecinin kaba bir modeli açık bir �ekilde böyledir. Ve  bu model büyük bir 

kabul görmü�tür. Sonuç olarak, matematiksel kanıtlama sürecinin esası olarak Turing 

makinesi modeli kabul edilir. 
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3.2.1 Deterministik Turing Makineleri  

Yukarda bahsedilen insan davranı�larının mekaniksel benzerlerini matematiksel bir 

forma sokmak suretiyle Turing, Deterministik Turing Makinesi modelini 

geli�tirmi�tir (�ekil 3.3). Turing makinesi modeli, e� hücrelere bölünmü� sonsuz 

uzunlukta bir bant ve bir okuma/yazma kafasından olu�ur. Banttaki herbir hücreye 

bir 0, bir 1 ya da bir bo�luk yazılabilir. Okuma/yazma kafası bant boyunca ileri ve 

geri yönde hareket edebilir ve böylece herbir hücrenin içeri�ine ula�abilir. Kafanın 

bulunabilece�i sonlu sayıda iç “durum” ları vardır ve kafa bu iç “durum” larından 

birinde bulunur. Kafada ayrıca bir de komut kümesi, daha da açıkçası bir program, 

bulunur. Kafadaki program o anki iç duruma ba�lı olarak, kafanın altındaki bitin 

(ikili 0 veya 1) okunmasıyla iç durumun nasıl de�i�mesi gerekti�ini, daha sonra bu 

bitin de�erinin de�i�tirilip de�i�tirilmeyece�ini ve daha sonra kafanın hangi yönde 

hareket etmesi gerekti�ini belirler. 

Ba�langıçta bant, programı ve ilk de�erleri içeren hücrelerin haricindeki tüm 

hücrelerin 0 de�erini içeriyor oldu�u çe�itli standart durumlara sokulur. Daha sonra, 

program yürütüldü�ünde, bant tüm ara sonuçların ve e�er varsa hesap sonucunun 

yazıldı�ı bir �erit haline gelmi� olur. 

 

  �ekil 3.3 Deterministik Turing makinesi 

Turing Makinesi modeli, ke�finden bu yana 60 küsür yıl geçmesine ve bilgisayar 

teknolojisinde ya�anan büyük geli�melere ra�men varlı�ını sürdürmü� ve bugüne 

kadar gelmi�tir. Halen, 1936’ daki kadar uygulanabilirdir. Milyonlarca dolar 

de�erindeki süper bilgisayarların, sıradan masaüstü bilgisayarlarımızdan daha güçlü 

oldu�unu dü�ünüyor olmamıza ra�men, Turing makinesi modeli aksini kanıtlar. 
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Yeterli zaman ve bellek kapasitesi verildi�inde bir süper bilgisayarın yapabilece�i 

ancak bir ki�isel bilgisayarın yapamayaca�ı bir hesaplama mevcut de�ildir. Kuramsal 

açıdan bu iki bilgisayar türü e�ittir. 

3.2.2 Olasılıksal Turing Makineleri  

Klasik hesaplamanın alternatif bir modeli, Deterministik Turing Makinesine, örne�in 

yazı-tura atar gibi, rasgele bir seçim yapma yetene�i de kazandırmaktır. Sonuçta 

olasılıksal Turing makinesi elde edilir. �a�ırtıcıdır ki, deterministik Turing makinesi 

(DTM) ile çözülmesi çok uzun bir süre alan birçok problem, olasılıksal Turing 

makinesi (OTM) ile çok daha hızlı bir �ekilde çözülebilmektedir. Bununla birlikte 

hesaplamanın olasılıksal modelinde hesaplamaya ili�kin cevabın elde edildi�i süre ile 

elde edilen cevabın do�ru olması olasılı�ı arasında bir belirsizlik vardır. E�er do�ru 

bir cevap isterseniz, olasılıksal algoritmanın ko�ması gereken sürede bir belirsizlik 

vardır. Sonuçta hesaplama teorisine yeni bir husus daha katılmaktadır: bir cevabın 

do�rulu�u ve bu cevabın algoritmanın ko�ma süresine ba�lılı�ı. 

Belirli bir durumdaki ve belirli bir sembolü okuyan  bir Deterministik Turing 

makinesinin daha sonra gidebilece�i belirli tek bir sonraki durum vardır. Aksine 

olasılıksal teoride OTM’ nin gidebilece�i birden fazla sonraki durum söz konusudur 

(�ekil 3.4). Sonuçta hangi duruma gidilece�i yapılan rasgele seçimin sonucunda 

belirlenir. Bunun dı�ında OTM her bakımdan DTM ile aynıdır.  

 

�ekil 3.4 Olasılıksal Turing makinesi. Klasik bir olasılıksal Turing makinesinde 
mümkün birden fazla sonraki durum vardır. Bu durumlardan sadece biri 
seçilir. Seçilmeyen yollar sonlandırılır (x). Çe�itli durumlar arasındaki 
geçi�lerin olasılıkları yolların üzerine yazılarak gösterilir. Bir durumdan 
çıkan tüm yollardaki olasılıkların toplamının 1 oldu�una dikkat edin. 
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OTM’ ler ve DTM’ ler arasındaki yukarda söz edilen farka ra�men, bilgisayar 

bilimciler olasılıksal Turing makinesi ile yapılabilen tüm hesaplamaların 

deterministik Turing makineleri ile de gerçekle�tirilebilece�ini kanıtlamı�lardır. 

Ancak sadece belirli durumlarda olasılıksal Turing makineleri daha verimli 

olmaktadır. 1980’ lerin ba�larında bazı bilim adamları hesaplamanın bu modellerinin 

do�rulu�unu da sorgulamaya ba�lamı�lardır. Modeller matematiksel soyutlamalar 

olarak gayet iyi idi; ancak acaba bilinen fizik ile de uyumlular mıydı? 

Bugün biliyoruz ki, Turing makinesi modeli kusurludur. Turing’ in tüm çabalarına 

ra�men modellerde klasik fizi�e ait bazı kalıntılar da bulunmaktadır. Yani modeller 

fizikten tamamen soyutlanmı� de�illerdir. Teknolojide bugüne kadar ya�anan 

ilerlemeler ise tamamen niceldir: daha fazla bellek, saniyede daha fazla komut, daha 

fazla enerji verimlili�i. Ayrıca sosyal alanda bilgilerin de�i�-toku�u için de büyük 

devrimler ya�anmı�tır, �nternet gibi. Ancak bunların hiçbiri bilgisayarların varolan 

yeteneklerini de�i�tirmemi�tir. 

Bununla birlikte, bilgisayarların boyutları küçüldükçe, davranı�larını da küçük 

ölçekler için uygun olan fizik, yani kuantum fizi�i, ile tanımlamak gerekir. 

Bilgisayarların temel i�lemlerini kuantum fizi�i ile uyumlu bir �ekilde yeniden 

formüle edildi�i bir hesaplama teorisi de daha anlamlı olacaktır. Böyle bir teori 

tamamen yeni türde fiziksel, kuantum uyumlu, fenomenlerin hesaplamanın 

hizmetinde kullanılabilmesine olanak tanıyacaktır. Bu hesaplama makinesinin 

yetenekleri ara�tırması üzerinde etkileyici sonuçları olan nitel bir de�i�ikliktir. Bilim 

adamları 1980’ lerin ba�ından itibaren hesaplamanın bu modelinin nasıl olaca�ını 

dü�ünmeye ba�lamı�lardır. Onların bu çalı�malarının sonucu Kuantum Turing 

Makineleridir (KTM). 

3.2.3 Kuantum Turing Makineleri  

Turing makinesinin ilk kuantum mekaniksel tanımı Paul Benioff tarafından 1980’ de 

verilmi�tir. Benioff, Charles Bennett tarafından ba�latılan bir i� üzerinde 

çalı�malarını devam ettirmi�tir. Bennett, ters yönde de çalı�abilir bir Turing 

makinesinin teorik olarak mümkün oldu�unu göstermi�ti. Ters yönde de çalı�abilir 

Turing makinesi dinamik bir sistem olarak dü�ünüldü�ünde, herhangi bir andaki 

durumunun verilmesiyle gelecekteki ve geçmi�teki tüm durumlarını tahmin etmek 



 29

mümkündür. Hiçbir bilgi kaybı olmaz ve tüm hesaplama ileri yönde ya da geri yönde 

gerçekle�ebilir.  

Bu gerçek Benioff’ da bir tel izlenimi bırakmı�tı. Benioff, izole bir kuantum sistemin 

aynı bu �ekilde tersi alınabilir dinamik bir geli�ime sahip oldu�unu fark etmi�ti. 

Böylece zaman içindeki geli�imi ters yönde de çalı�abilir bir Turing makinesinin 

hareketlerini taklit eden bir kuantum sisteminin kurulması mümkün olmalıydı. Ve 

Benioff’ da tam olarak bunu yapmı�tır. 

Benioff’ un makinesi tam olarak gerçek bir kuantum bilgisayar de�ildi. Hesaplama 

a�amaları arasında makinenin gerçek bir kuantum durumunda da (durumların bir 

süperpozisyonunda) bulunmasına ra�men, herbir a�amanın sonunda makinenin 

“bant” ı her zaman klasik durumlardan birine geri döner. Buna göre kompleks 

perspektiften bakılırsa, Benioff’ un tasarımı klasik ters yönde de çalı�abilir Turing 

makinesinden ne eksik ne de fazla bir�eyler yapmaktadır. 

Kuantum mekaniksel etkilerin gerçekten yepyeni bir�eyler sunabilece�i olasılı�ı ilk 

olarak 1982’ de Richard Feynman tarafından dile getirilmi�tir. Feynman bu tarihte 

üstel bir yava�lamaya u�ramadan hiçbir klasik Turing makinesinin belirli kuantum 

fenomenleri taklit edemeyece�ini göstermi�ti. Ama bir “evrensel kuantum 

simulatörü” bu i�i gerçekle�tirebilirdi. Ne yazık ki Feynman böyle bir simulatör için 

herhangi bir tasarım belirtmemi�tir; bu nedenle söyledikleri çok çabuk etkili 

olamamı�tır. 

Kuantum bilgisayarların hesaplama gücünün çalı�ılabilmesine imkan tanıyan en 

önemli geli�me 1985’ de Oxford Üniversitesinden David Deutsch’ un ilk gerçek 

Kuantum Turing Makinesini tanımlamasıyla ya�anmı�tır. Bu tasarım okuma, yazma 

ve öteleme i�lemlerinin hepsinin tamamen kuantum mekaniksel etkile�imlerle 

gerçekle�tirildi�i ve “bant” ının klasik olmayan durumlarda da bulundu�u bir Turing 

makinesiydi. Genel olarak, geleneksel klasik bir Turing makinesi bantın herbir 

hücresinde sadece bir 0, 1 ya da bo�luk kodlayabilirken; KTM aynı anda 0 ve 1’ in 

bir karı�ımını, veya süperpozisyonunu, kodlayabilmektedir. Böylece KTM, aynı bant 

üzerinde aynı anda birden fazla giri�i kodlayabilme ve tüm giri�ler üzerinde aynı 

anda bir i�lem yapabilme potansiyeline sahiptir. Klasik hesaplamalarda ise bir anda 
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sadece tek bir giri� üzerinde tek bir i�lem yapılabilmektedir. KTM’ lerin bu me�hur 

özelli�i “kuantum paralellik” olarak adlandırılır. 

KTM’ deki herbir bitin 0 ve 1’ in bir karı�ımı olması fikri, herbir kuantum biti, veya 

“kübit” i, bir küre içindeki bir vektör olarak çizmek suretiyle resimlendirilebilir. 

“Yukarı do�ru düz ok” klasik ikili 0 de�erini temsil ederken, “a�a�ı do�ru düz ok” 

klasik ikili 1 de�erini temsil eder. Vektör bunlardan farklı herhangi bir yönde 

oldu�unda ise, vektörün dü�ey eksenle yaptı�ı açı kübitteki 0’ lı�ın 1’ li�e oranının 

bir ölçüsüdür. Böylece, kübitleri küre içindeki vektörler olarak çizmek suretiyle, 

Deutsch’ in Kuantum Turing Makinesini �ekil 3.5’ deki gibi gösterebiliriz. 

 

�ekil 3.5 Kuantum Turing makinesi. Kuantum Turing makinesinde bant üzerindeki 
herbir hücre bir kübittir ve bir kübitin durumu küre içinde bir ok ile temsil 
edilir. Tüm yollardan aynı anda gidilir. Yollar üzerindeki olasılıklar yerine 
burada genlikler vardır. Bu genlikler karelerinin karekökü olasılıklar olan 
kompleks sayılardır. 

KTM’ ler OTM’ lerin kuantum mekaniksel genelle�tirmeleri olarak dü�ünülürler. 

OTM’ lerde bant bir ba�langıç durumuna ayarlanır ve makine durumuna 

bakılmaksızın bir t zamanı boyunca çalı�tırılır. Sonuçta makinenin durumu ba�langıç 

durumundan, t zamanı süresince, gidilebilecek mümkün tüm durumlar üzerinde bir 

olasılık da�ılımı ile tanımlanır. 

Aynı �ekilde e�er bir KTM’ de bir ba�langıç konfigürasyonundan itibaren bir t 

zamanı süresince çalı�tırılırsa; makinenin t süresi sonundaki durumu, bu t süresince 

bulunabilece�i tüm durumların bir süperpozisyonu olarak tanımlanır. Klasik OTM’ 

de sadece tek bir hesaplama yörüngesi takip edilmektedir. Aralarındaki en önemli 

fark olarak bir KTM’ de tüm hesaplama yörüngeleri takip edilir ve sonuç 
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süperpozisyonu da t süresi içinde ula�ılabilecek tüm mümkün yörüngelerin 

toplamının sonucudur. 

Soyut bir kuantum Turing makinesine ili�kin bu modeli kullanarak birçok ara�tırıcı 

kuantum bilgisayarların kapasiteleri hakkındaki teoremleri ispatlayabilme olana�ına 

sahip olmu�tur. Çabalar a�ırlıklı olarak hesaplayabilirlik (makineler hangi 

problemleri yapabilir), karma�ıklık (bellek ve zaman kaynaklarının kullanımı 

problemin büyüklü�üne ba�lı olarak nasıl azaltılabilir) ve evrensellik (tek bir 

makinenin tüm di�erlerini verimli olarak taklit edip edemeyece�i) kavramları 

üzerinde yo�unla�mı�tır. 

3.2.4 Evrensel Turing Makinesi  

Turing makinesi modelinin bilgisayar bilimi üzerinde bir katalizör etkisi olmu�tur. 

1930’ lu yıllarda bilgisayar bilimi oldukça yeni bir alandı. Bir bilgisayar yapmak için 

u�ra�an pek çok insan vardı; ancak bunlardan çok azı bir makine yapabilmi�tir. 

Bunlar da belli bir amaca yönelik olarak yapılmı� özel amaçlı bilgisayarlardı. Daha 

sonra Turing makinesi modeli kavramı ortaya çıkınca, beraberinde yeni bir imkan 

daha getirdi. Turing, belirli bir T Turing makinesinin dönü�üm kurallarının, bir bant 

üzerinde 0’ ların ve 1’ lerin bir deseni ile kodlanıp, bu bantın da özel bir U Turing 

makinesine uygulanabilece�ini farketti. Burada U, T’ ye ait dönü�üm kurallarını bir 

kalıp halinde alıp, giri�ine uygulanan daha sonraki her bir bite aynen T’ nin  

davrandı�ı gibi davranma özelli�ine sahipti. Bu nedenle U, T’ nin evrensel bir taklidi 

idi ve Evrensel Turing Makinesi olarak adlandırılmı�tır. Bir makinenin bu �ekilde bir 

di�erini taklit edebilmesi olana�ı programlanabilir bilgisayar fikrini akla getirmi�tir.  

3.3 Makineler, Mantık ve Kuantum Hesaplama  

Her ne kadar mantık ve saf matemati�in kavramları do�a kanunlarından ba�ımsız ve 

nesnel görünseler de aslında bunların gerçekli�i hakkındaki bilgimiz, kuantum 

fizi�indeki son geli�melerin ı�ı�ında, durumun böyle olmadı�ını ve tamamen bizim 

fizik kanunları hakkındaki bilgimize ba�lı oldu�unu göstermektedir. Özellikle 

kuantum hesaplama teorisinin bazı deneysel sonuçları, hesaplamanın ve dolaylı 

olarak matematiksel ispatın fiziksel bir süreç olmaktan ba�ımsız, tamamen mantıksal 
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bir süreç oldu�u görü�ünü yava� yava� terketmemiz gerekti�inin sinyallerini 

vermektedir. [15, 16] 

Bu yüzyılın ikinci çeyre�inde, bir grup matematikçi, etkili bir �ekilde hesap 

yapabilecek ve çok basit bir çalı�ma temeline sahip bir takım makinelerden söz 

etmeye ba�ladılar. Hatta bu makineleri kullanarak matematikteki her teoremin bu 

makinelere verilecek bir takım i�lem basamakları ya da daha genel anlamda 

algoritmalarla hesaplanabilir bir fonksiyon haline getirilerek ispatlanabilece�ini 

göstermeye çalı�tılar. Aslında yaptıkları �ey, bugünkü bilgisayar biliminin ve 

bilgisayarın, kavram olarak gerçekle�tirilmesiydi.  

Bu matematikçilerden Alan Turing, Turing makineleri dedi�imiz soyut bir yapıyı 

önerdi. Bu, fiziksel bir ortamda sa�a ve sola hareket eden, sonlu sayıda iç durumları 

olan ve bir bant ile ileti�im sa�layan basit bir makinedir. Bu makineyle birlikte do�al 

olarak bir soru ortaya çıktı. Acaba böyle fiziksel bir yapıda, tam olarak, hangi mantık 

i�lemlerini gerçekle�tirebiliriz? Aslında, prensipte dahi olsa, ne Turing makineleri ne 

de etkili i�lemler yapabilecek bir takım formel yakla�ımlar bu soruyu cevapsız 

bırakmaktadır. Gerçekte bizim ihtiyacımız olan �ey Turing makinelerini geli�tirip bu 

i�lemleri, teoremlerin ispatlarını etkili bir �ekilde  kontrol edecek daha genel 

makinelere uygulamaktır. Etkili bir �ekilde mantıksal operasyonları yapabilen bu 

mekanik i�lemler sayesinde bu makinelerin evrenselli�i ve güvenilirli�i gösterilebilir.  

Peki burada fiziksel makinelerin bir mantık operasyonun tanımlanmasındaki rolü ne 

olabilir ya da bu ne demektir? Buna ba�lı olarak da fizi�in tutarlılı�ının ya da 

etkinli�inin matematiksel bilimlerdeki yeri nedir? Bu makinelerin do�ru sonuçları 

vermedeki güvenilirli�i nereden kaynaklanmaktadır?  

Her�eyden önce hiç kimsenin bu makinelerin güvenilirlili�ini test edebilecek �ekilde 

olası bütün mantık i�lemlerini yapmasına ya da varolan bütün aritmetik i�lem 

kombinasyonlarını uygulamasına gerek yoktur. Çünkü bunu yapmaya kalkarsak o 

zaman böyle makineleri kullanmamıza gerek kalmayacaktır. Bu makinelere 

güvenmemizin sebebi, tamamen mantı�a dayandırılmadan öte, aynı zamanda onun 

i�leyi�inde kullanılan fizik bilgimize de ba�lı olmak zorundadır. En azından 

makinenin i�leyi�inin tamamen fizik kanunlarına ba�lı oldu�unu sorgusuz kabul 
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ediyoruz. Bununla beraber bizim hesaplamanın do�asını kavrayı�ımız fizik teorileri 

dolayısıyla gerçekle�mektedir.  

Bu anlamda, aslında Turing’ in yaptı�ı �eye �u perspektiften bakılabilir: Öyle bir 

evrensel makine (bilgisayar) yapılabilir ki uygun bir �ekilde programlandı�ında (aynı 

zamanda gerekli bakım ve enerji sa�landı�ında) herhangi ba�ka bir fiziksel nesnenin 

(makine ya da hesaplamayı birebir gerçekle�tiren fiziksel bir olay) yapabilece�i her 

türlü hesaplamayı yapsın. Bu �ekliyle, bilinen Churh -Turing tezi aslında fiziksel 

dünya ile ilgili bir tez haline dönü�mü� olur. (Kısaca Church – Turing tezi, orjinal 

haliyle, �udur: Hesaplanabilir olan herhangi bir fonksiyon bir Turing makinesi 

tarafından da hesaplanabilir). [17] 

�imdi kendimize �öyle bir soru soralım: Genel anlamda hesap yapan makinelerin 

i�lem kapasitelerini sınırlayan bir limit var mı? Elbette ki böyle bir limit var ve bu 

limiti getiren hem fiziksel hem de mantıksal ve matematiksel sınırlar bulmak 

mümkün. Örne�in birden fazla çift asal sayı bulamayaca�ınız mantıksal bir 

kesinliktir; yine herhangi bir i�lem süreci sırasında makinenin çalı�masının, 

termodinami�in kanunlarına uygun fiziksel süreçlerde gerçekle�me zorunlulu�u 

vardır. Bunun ötesinde örne�in bu mantıksal ve fiziksel limitlerin birarada birbiriyle 

etkile�erek getirdi�i sınırlardan biri de ünlü “durma problemi” (halting problem)’ dir.  

Bu probleme göre, bir makinenin verilen birtakım girdiler (input) sonucunda durup 

durmayaca�ına karar verebilecek bir algoritma yoktur. Dolayısıyla, mantıksal açıdan, 

böyle bir problemi çözebilecek bir makine yapmak, fiziksel yollarla mümkün 

de�ildir (en azından bilinen klasik fizik kanunları çerçevesinde böyle bir makine 

olu�turulamaz). Peki, e�er bu problemin üzerine tersten gidersek, yani fizik kanunları 

ile ilgili teorilerimizi geli�tirirsek ya da fiziksel gerçeklikle ilgili bilgilerimizi yeni 

fiziksel prensipler dahilinde ilerletirsek bu bize mantık ve matematik ile ilgili varolan 

sınırlarımızı geli�tirmemize ve böylece hesaplanabilirlik üzerindeki sınırların biraz 

daha geni�letilmesine olanak sa�lar mı? [18] 

Bu soru, yeni bir yüzyılın ba�ında, aslında olumlu yönde cevaplanması büyük 

devrimlere yol açacak, çok önemli bir sorudur ve bizim mantık ve matematikle ilgili 

bilgilerimizin sadece sorgulamadan kabul etti�imiz gerçeklerden geldi�ini de�il de 

do�rudan gözlem ve deneylerimizle elde etti�imiz fiziksel prensiplerin katkılarıyla 
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da etkile�ip geli�ebilece�ini gösteren bir kanıt olacaktır. �imdi bu soruya önemli 

katkılar sa�layabilece�ini dü�ündü�ümüz ve kuantum mekani�inin ke�finden sonra 

ortaya çıkan bir fenomenin, kuantum giri�iminin, bizim hesaplamanın do�ası ile ilgili 

anlayı�ımızı nasıl de�i�tirdi�ine bir göz atalım.  

3.4 Kuantum Giri�imi 

Bilindi�i gibi, klasik hesaplamada NOT (DE��LLEME) kapısı (NOT gate) 1 ya da 0 

olarak gelen bir durumun de�ilini alarak i�lem yapan tek bit’ lik bir temel mantık 

operasyonudur. Bu operasyonu iki defa üstüste uygulandı�ı zaman gelen bit durumu 

ile çıkan bit durumu tamamen birbirine e�it olur. Kuantum hesaplamada kullanılan 

temel bilgi de�erleri ise, genel anlamda, iki duruma sahip bir kuantum parçacı�ın (ya 

da sistemin) bu durumlarının toplamı (süperpozisyon) �eklinde ifade edilir (Buna 

kuantum bit denir). Klasik hesaplamada uygulanan bütün mantık kapıları (NOT, 

AND (VE), OR (VEYA) gibi) kuantum hesaplamada da aynı mantık kuralları 

çerçevesinde uygulanabilmektedir.  

 

�ekil 3.6: Tek parçacıklı kuantum karekök-NOT köprüsünün deneysel düzene�i. 
Burada her iki durumdan birinde giren foton sonuç dedektörlerinde e�it 
olasılıklarda belirmesine ra�men bu olay fotonun aynadan çıktıktan sonra 
sadece bir yolu izledi�i anlamına gelmez. Aslında foton her iki çıkı� 
yolunu da aynı anda almaktadır! 
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�imdi fizikçilerin labaratuvarlarda rahatlıkla uygulayabildikleri tek parçacıklı foton 

giri�im deneyini dü�ünelim. �ekil 3.6’ da görüldü�ü gibi her iki durumdan birinde 

(örne�in 0 durumunda) yarı gümü�lenmi� (yarı geçirgen) ayna üzerine gelen bir 

foton e�it olasılıklarda sonuç 0 ve sonuç 1 dedektörüne dü�mektedir. Aslında 

kuantum anlamında, burada gerçek bir rasgele davranı� yoktur (her ne kadar sonuçlar 

bize öyle gelse de). Foton her iki dedektöre giden yolu aynı anda almaktadır! Fakat 

sonuçlar  dedektörlerde raslantısal bir �ekilde e�it olasılıklarla belirir. Bu düzene�e 

�ekil 3.7’ deki gibi bir ayna daha eklensin, yani birinci aynadan çıkan yollar tam 

yansıtıcı aynalar sayesinde ikinci dedektörde birle�tirilsin. Klasik fizik anlayı�ına 

göre, birinci yarı gümü�lenmi� aynadan geçen foton ya birinci yolu ya da ikinci yolu 

izleyerek ikinci yarı gümü�lenmi� aynaya gelecek ve burada yine hangi yoldan 

geldi�i önemli olmadan ya sonuç 0 ya da sonuç 1 dedektörü üzerine e�it olasılıklarda 

dü�ecektir. Ama deneyi yaptı�ımız zaman sonucun hiç de bekledi�imiz gibi 

raslantısal olmadı�ını ve giri� 0 durumunda giren parçacı�ın her zaman sonuç 1 

dedektöründe gözlendi�ini, hiçbir zaman sonuç 0 dedektörüne dü�medi�ini görürüz.  

 

�ekil 3.7: Tek parçacıklı giri�im deneyi ya da kuantum NOT kapısını gerçekle�tiren 
deney düzene�i. 0 ya da 1 durumunda giren foton, sonuç dedektörlerinde 
e�it olasılıklarda belirmektedir. Fakat bu, fotonun giri�im ortamına 
girdikten sonra yollardan sadece birini seçti�i anlamına gelmez. Aslında 
foton, her iki yoldan da aynı anda geçmektedir (arada gözlenmedi�i 
sürece). Burada 0 durumunda giren her foton sonuç 1 dedektöründe ortaya 
çıkmakta ya da 1 durumunda giren her foton 0 dedektöründe 
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görünmektedir. Bu olay NOT kapısının uygulanmasıdır ve bu iki tane 
karekök-NOT köprüsü ardarda kullanılarak gerçekle�tirilmektedir. 

Aynı �ekilde giri�1 durumunda düzene�e giren parçacık yüzde yüz olasılıkla sonuç 0 

dedektörüne dü�er. Bunun açıklaması ise, olayın ba�ında da belirtildi�i gibi kuantum 

fizi�inin, aslında fotonun her iki yolu da aynı anda aldı�ı gerçe�ine uygun 

hesaplamaları yapıldı�ında, çok iyi bir �ekilde anla�ılmaktadır. Bu düzenekte çıkan 

sonuçlara göre çok rahat bir �ekilde NOT kapısı �ekil 3.7’ deki gibi bir düzenek 

kurarak kuantum hesaplamada kullanılabilir. Ama burada aslında, �ekilde de çok 

açık görüldü�ü gibi, iki tane birbirine e�de�er kuantum kapısı kullanılmaktadır, yani 

bir kuantum mantık kapısı iki defa uygulanmı�tır. Bu kapı �ekil 3.6’ daki düzenekten 

ba�ka bir�ey de�ildir ve bu kapıya bu yüzden karekök-NOT kapısı adı verilmektedir 

ve böylece klasik hesaplamada olmayan bir mantık kapısı elde edilmi� olunmaktadır. 

Buradan hemen �u sonuç çıkarılabilir: Klasik fizikteki bilgileri kapsayacak �ekilde 

geli�tirilen yeni bir fiziksel dünya görü�ü olan kuantum fizi�i, mantık ve matematik 

yapısı içerisine yeni bir mantık operasyonu (karekök-NOT) koyulmasına olanak 

sa�lamaktadır. Bu yeni mantık yapısının tamamen bir takım gözlemler, deneyler ve 

varsayımlar yapılarak kazanıldı�ı rahatlıkla söylenebilir (çünkü kuantum fizi�i de 

bilimsel bir teoridir ve do�rulu�u çe�itli deneyler yapılarak ispatlanmı�tır). Bu 

durumda mantıkçılara artık yeni bir mantıksal operasyon olan karekök-NOT 

operasyonunu tanımlama hakkı da verilebilir. Çünkü do�ada bu operasyon için 

tanımlanmı� bir makine vardır!  

3.5 Kuantum Algoritmaları 

Tek parçacıklı kuantum giri�im olayında kar�ıla�ılan ve klasik olasılık anlayı�ından 

farklı bir olasılık yorumuna sahip olan bu durum kuantum mekani�inin do�asına 

sahip tüm sistemler için geçerlidir ve dolayısıyla herhangi iyi tanımlanmı� iki 

kuantum durumuna sahip tüm sistemler kuantum hesaplamada kullanılabilir. Bu 

arada akıllarda bu olasılık davranı�ından dolayı hesaplama sonucunda nasıl olup da 

yanlı� sonuçların çıkmayabilece�i sorusu ya da do�ru bir hesaplamanın nasıl elde 

edilece�i konusunda endi�eler olabilir. Bunun da yine kuantum fizi�inin kullandı�ı 

klasik fizikteki olasılıkların toplanması kuralı de�il de olasılık katsayılarının 

toplanması kuralının getirdi�i bir sonuç olan yapıcı-giri�im (constructive 
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interference) ve  yıkıcı-giri�im (destructive interference) olaylarıyla ortadan kalktı�ı 

görülebilir. Buna göre do�ru sonuçlar  yapıcı giri�im yoluyla ayakta kalırken yanlı� 

olan sonuçlar ise yıkıcı giri�im ile ortadan kalkmaktadır. Uygun sayıda giri�im 

yapılarak do�ru sonuçların güçlendirilmesi fikri kuantum hesaplamanın en temel 

prensiplerinden biridir.  

1985 yılında David Deutsch’ un önerdi�i ve bütün ileri düzeydeki kuantum 

algoritmalarının ana özelliklerini içeren bir algoritma da yine iki karekök-NOT 

operasyonun arasına sıkı�tırılmı� bir fonksiyon de�erlendirme makinesiyle ba�arıyla 

gerçekle�tirilmi�tir (�ekil 3.8).  

 

�ekil 3.8 Deutsch’ un tek hesaplamada, f fonksiyonunun tipini belirleyen kuantum 
hesaplamasının �ematik gösterimi. 

Bu algoritmada Deutsch, {0,1} kümesinden yine {0,1} kümesine tanımlı bir f 

fonksiyonunun sabit bir fonksiyon (f(0) ve f(1)’ in aynı de�eri aldı�ı durum) mu 

yoksa birebir bir fonksiyon (f(0) ve f(1)’ in farklı de�erler aldı�ı durum) mu 

oldu�unu, bu önerilen makinede sadece fonksiyonun bir defa hesaplanarak 

belirlenebilece�ini göstermi�tir. Klasik bir makinede  (bir ki�isel  bilgisayar) bunu 

gösterebilmek için fonksiyonu iki defa hesaplamaktan ba�ka çare yoktur. Hiçbir 

klasik algoritma  bize, fonksiyonu sadece bir defa hesaplayarak onun sabit mi yoksa 

birebir mi oldu�unu gösteremez. Aslında bütün kuantum hesaplamaların, sadece 

Deutsch’ un kullandı�ı algoritmanın daha karma�ık bir uygulamasından ba�ka bir�ey 

olmadı�ını göstermek mümkündür.  

1997 yılında bu algoritma deneysel olarak Nükleer Manyetik Rezonans yöntemi 

kullanılarak gösterilmi�tir. Bu deney sadece iki kuantum bit kullanılarak yapılmı�tır. 

Tabiki daha ileri düzeydeki algoritmalarda daha fazla kuantum bit’ e ihtiyaç vardır ve 

bit sayısı arttıkça da kuantum bilgisayarın i�lem yapma hızı ve kapasitesi 



 38

eksponansiyel olarak artmaktadır ki bu da kuantum hesaplamanın klasik 

hesaplamaya kar�ı bir di�er ve en önemli üstünlüklerinden biridir.  

1985’ ten sonra dikkatler kuantum hesaplamaya çevrilmi� ve 1994’ te Peter Shor’ un 

bir sayının asal çarpanlarını klasik algoritmalara kıyasla çok etkili ve hızlı bir �ekilde 

bulan algoritmasıyla birlikte bu alanda yapılan çalı�malar tam bir patlama noktasına 

gelmi�tir. �u anda çalı�malar hem deneysel hem de teorik koldan hızla etkili bir 

sonuca do�ru ilerlemektedir. Özellikle Shor’ un asal çarpanları bulma algoritmasının 

bugün çok yaygın bir �ekilde, her türlü elektronik �ifrelemede kullanılan RSA 

denilen �ifreleme sistemlerini etkili ve uygun sürelerde çözebilmesi, bu alanda 

yapılan ara�tırmalara askeri kurulu�ların da çok büyük parasal destekler sa�lamasına 

yol açmı�tır. 

3.6 Hesaplamanın Gelece�i 

Aslında kuantum hesaplama konusundaki ilk tartı�malar Richard Feynman’ ın 1981’ 

de MIT (Massachusets Institue of Technology)’ de verilen bir konferans sırasında 

yaptı�ı konu�madan sonra ba�ladı. Bu konu�masında Feynman, kuantum fiziksel bir 

sistemin bir klasik bilgisayarda klasik olasılık yöntemler kullanılarak etkili bir 

�ekilde simulasyonunun yapılamayaca�ını gösterdi. Aslında bir güçlük gibi görünen 

bu fenomenin bize bir fırsat yaratabilece�ini ve bu simulasyonun bir kuantum 

bilgisayarda yapıldı�ı takdirde bize çok büyük faydalar sa�layabilece�i olasılı�ının 

kapısını aralamı� oldu. Bununla beraber, e�er ba�ka bir kuantum sistemin 

simulasyonunu yapmak istiyorsak bunun için yeni bir simulator yapmak yerine 

sistemde küçük de�i�iklikler yaparak bunu aynı düzenekte yapabilece�imiz fikrini 

ileri sürdü ve bunu yapan alete de “evrensel kuantum simulatoru” adını verdi. 1985 

yılında da Deutsch, böyle bir evrensel kuantum simulatorünün varlı�ını ispatladı ve 

herhangi bir kuantum bilgisayarının yapabilece�i bütün hesaplamaları da aynı 

etkinlikte yapabilece�ini gösterdi ve buradan da evrensel kuantum Turing makineleri 

kavramı ortaya çıktı. Klasik Church-Turing tezi hiçbir zaman ispatlanamadı ama 

1985’ te kuantum Turing makinelerini kullanan Kuantum Church-Turing tezi, 

Deutsch tarafından kesin bir �ekilde ispatlandı. Bu ispat da yine elimizdeki en iyi 

teorilerden biri olan kuantum teorisinin hesaplamanın do�asını nasıl etkiledi�ini ve 
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yeni ve daha güçlü hesaplama modellerinin bu yolla nasıl ortaya çıktı�ını açık bir 

�ekilde göstermektedir.  

Kuantum hesaplamanın, temel seviyede klasik hesaplamadan çok daha üstün 

özelliklerinin olması ve yeni birtakım fenomenleri do�urması bize matematiksel 

teoremlerin de ispatında oldukça büyük faydalar sa�lamaktadır. Giri�im etkileri 

olmadan klasik yoldan bir matematik teoremin ispatının ancak bir takım önermelerin 

ve aksiyomların adım adım takip edilmesi sonucunda gerçekle�ebilece�ini biliyoruz. 

Ama kuantum etkileri kullanılarak yapılan bir ispatın, artık eski ispat tanımını geride 

bıraktı�ını ve bizi ispatın adım adım ula�ılan bir sonuç de�il, aslında bir süreç olarak 

hesaplamanın ta kendisi oldu�u görü�üne getirdi�i söylenebilir. Bu yüzden 

gelecekteki kuantum bilgisayarları teoremlerin ispatını, ne bir insan beyninin ne de 

ba�ka bir yargı sürecinin adım adım takip edebilece�i bir �ekilde vermeyecektir. E�er 

böyle bir ispata ait adımlar süreci tanımlanabilmi� olsaydı bu adımların yazılaca�ı 

ka�ıt miktarı bütün evreni birkaç defa doldurabilecek miktarda olacaktı! [19 - 23] 

3.7 Bilgisayarların Gelece�i 

Bilgisayar dünyasında uzun süreden bu yana, Moore Yasası’ nın geçerlili�ini 

kaybedece�i konusu gündemde. Bilgisayar i�lemcisi sektöründeki en önemli 

isimlerden biri olan �ntel’ in kurucularından Gordon Moore, 1965 yılında, bir 

bilgisayar çipinin üzerine yerle�tirilen transistör sayısının her 18 ayda bir iki katına 

çıkması gerekti�ini öngörmü�tü. Bugüne kadarsa bu geli�me gerçekten gözlendi 

(�ekil 3.9). Pentium’ un son geli�tirdi�i bilgisayar çipinin üzerinde 55 milyon 

transistör var. Ancak problem �u ki, bir çip üzerine daha fazla transistör yerle�tirmek, 

devreler arasında çok daha küçük bo�luklar olması anlamına gelmektedir. Moore 

Yasası’ nın geçerlili�ini koruyabilmesi için, bilimadamlarının bir an önce bu 

bo�lukları 150 nanometre’ ye (nm) indirmesi gerekmektedir. Halen kullanılmakta 

olan Pentium 4’ lerde bu bo�lukların boyutu 180 nm. 2005 yılındaysa bo�lukların 

100 nm. bariyerini a�ması gerekmektedir. Ancak bu bariyerin a�ılabilmesi, �u anda 

çözümleri bilinmeyen bazı temel soruların yanıtlanmasını gerektirmektedir. Bu 

çözümler bir an önce bulunmazsa, 1965 yılından bu yana geçerlili�ini koruyan 

Moore Yasası ciddi bir tehlike içine girecektir. 
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�ekil 3.9 Bilgisayar i�lemcisindeki transistör sayısının yıllara göre de�i�imi. 

Silikon tabanlı mikroelektronik bilgisayarlar, ilk ortaya çıktıklarında bir devrim 

yaratmı�lardı. Daha sonra geli�en entegre devreler gibi bir çok teknolojiyse, bu 

devrimin ilerlemesine ivme kazandırmı�tır. Ancak bu teknolojilerin eninde sonunda 

fiziksel limitlerine ula�acakları, apaçık ortadadır. Örne�in voltaj elektrodlarını akım 

ta�ıyan elektronlardan ayıran gate-oxide (SiO2)’ nin, maksimum 10 yıl içinde en üst 

fiziksel limitine ula�aca�ı söylenmektedir. Silikonun sahip oldu�u elektrik yükünü 

koruyabilmesi içinse, çiplerin boyutları küçüldükçe silikonun içine giren yabancı 

maddelerin artması gerekmektedir. Ancak �öyle bir sorun var ki, belli bir sınırın 

altında, bu “kir” ler elektriksel bakımdan pasif bölgeler olu�turacak �ekilde 

birbirleriyle çakı�ırlar. Bugünlerde bu sınıra yakla�ıldı�ına inanılmaktadır. Bu 

durumda elektronların “tünelleme” gibi bazı kuantum etkilerine e�ilimli olması 

durumu do�maktadır. Kuantum fizikçiler yakla�ık 80 yıldan bu yana, elektronların 

oldukça küçük engellerden geçebildiklerini bilmektedirler. Bugün, elektronların bir 

çip boyunca akı�ını kontrol eden bu kapılar 2nm’ den daha küçük hale gelmi� 

durumdadır. Yani silikon çiplerin üzerine devreler yapı�tırabilme yetisi, neredeyse 

sınırlarını a�mak üzeredir.  

Tüm bu sorunların tartı�ılması için düzenlenen bilgisayar mühendisli�i alanındaki 

son konferanslardan birinde, Moore Yasası’ nın 2006 yılından itibaren i�lemez hale 

gelece�i net olarak ortaya kondu. Ayrıca bu problemlere silikonun sınırları içinde bir 

çözüm bulunabilecek olsa bile, ortaya çıkacak maliyetlerin satı�ları engelleyecek 

kadar yüksek oldu�u sonucuna varıldı. 1995 yılında formüle edilen 2. Moore Yasası’ 
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na göre bilgisayar sektöründe sermaye için gereken maliyetler, kâr için olandan çok 

daha hızlı artmaktadır. 

Tüm bunlar bir anlam ifade etmiyor gibi görülebilir. Kendi kendinize “Benim 

bilgisayarımın çipinin üzerindeki transistör sayısı bana yetiyor da artıyor. Moore 

Yasası’ ndan bana ne!” deniyor olabilir. Gerçekten de ki�isel bilgisayar 

kullanıcılarının aslında her 18 ayda bir iki katına çıkacak bir güce gereksinimi 

yoktur. Ancak, Moore Yasası’ nın do�al sonuçlarını göz ardı etmemek gerekir. 

Geçen yıl 2000 dolara satılan bir bilgisayarın, bu yıl 1000 dolara satın alınabiliyor 

olunması da, Moore Yasası’ nın geçerlili�ini korumasının bir sonucudur. Bir ba�ka 

deyi�le Moore Yasası, bilgisayar endüstrisinin dinamikli�ini ve akı�kanlı�ını 

korumasını sa�lamaktadır. Bu da demek oluyor ki, Moore Yasası çöktü�ü an, 

bilgisayar endüstrisi yalnızca teknolojik bakımdan de�il, ekonomik olarak da i�lemez 

hale gelecektir.  

Ayrıca tıp, biyoloji, kozmoloji, ileri fizik ve meteoroloji gibi bazı özel alanlar var ki, 

bilgisayarların performansının ikiye katlanması bunlar için ya�amsal önem 

ta�ımaktadır. Örne�in kanser ya da AIDS için bulunacak tedavi yöntemleri, do�al 

afetlerin önceden do�ru bir �ekilde tahmin edilebilmesi ya da dünya dı�ında ba�ka bir 

gezegende ya�am olup olmadı�ının anla�ılabilmesi gibi konular, Moore Yasası’ nın 

süreklili�ine ba�lıdır.  

Bir silikon çipinin üzerine yapı�tırılmı� milyonlarca transistör, bir bilgisayarın 

kalbini olu�turur. Bu çipleri moleküler düzeydeki kentlere, üzerlerindeki 

transistörleri de bu kentlerdeki konutlara benzetebiliriz. Nasıl ki bir kentteki 

konutların sayısı artıp gitgide birbirlerine yakınla�tıkça olaya farklı mimarların ve 

planlamacıların el atması gerekirse, kapasitelerinin sınırlarını zorlayan silikon çipler 

nedeniyle zor durumda kalan bilgisayarlar da kendilerine uzanacak yeni bir ele 

muhtaçtır. Beklenen yardımsa, geleneksel yöntemlere alternatif arayı� içinde olan 

ara�tırmalardan gelmektedir.  

1990 yılından bu yana bilgisayar bilimciler, fizikçiler, biyomühendisler ve 

kimyacılar, gelece�in i�lemcileri ve bellek çipleri için alternatif malzemelerin 

arayı�ındadır. Bu konuda bugüne de�in yapılan çalı�malardaysa üç ana kategori öne 

çıkmaktadır: DNA Bilgisayarlar, Kuantum Bilgisayarlar ve Nanotüp Bilgisayarlar. 
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DNA bilgisayarlar alanında yapılan çalı�maların temeli, genetik materyalimiz DNA 

molekülünün zincirlerini kullanarak hesaplama i�lemlerini gerçekle�tirmeye dayanır 

(Bkz. Ek B). Kuantum bilgisayarlarsa, bildi�imiz fizik kurallarına göre çalı�an 

elektronik devreleri saha dı�ına atarak, oyuna kuantum mekani�inin kurallarına göre 

oynayacak yeni oyuncular sokma pe�indedir (Bkz. Bölüm 4). Karbon nanotüplerse, 

mükemmel moleküler yapıları sayesinde, hesaplama i�lemlerinin gelece�i için umut 

vaad etmektedir (Bkz. Ek A).  

Bu ara�tırmaların ço�u, hâlâ emekleme dönemindedir. Ancak birçok ilginç kuramı 

fiziksel olarak olanaklı hale getiren örnekler de, azımsanacak gibi de�ildir. Bu 

olumlu çalı�maların ba�arısından güç alanlar, 2050 yılında bilgisayarlarımızın 

saniyede 500 trilyon baytın ötesinde bir i�lem kapasitesine eri�mi� olaca�ı 

görü�ündedir. Bu da Ray Kurzweil’ in öne sürdü�ü gibi, bilgisayarların bizden daha 

zeki olması anlamına gelir. Neyse ki, bilgisayarların kapasitelerinin ve hızlarının 

artmasının, insan beynindeki kapasiteyi de artıraca�ı yolunda görü�ler de vardır. 

Gelece�in bilgisayarları masamızda durmaya ba�ladı�ında, bugünün bilgisayarları 

için sıradan kabul edilen özellikleri de insanlar devralabilir. Biyolojik olmayan 

yollarla bellek kapasitemizi bir kaç katına çıkarabilir, hatta ö�renmek zorunda 

kalmadan bilgisayardaki bilgileri do�rudan beynimize yükleyebiliriz.  

Sonraki bölümlerde bilgisayar alanındaki yeni ufuklar, gelece�in bilgisayarlarının 

hesaplama yapmak için kullanacakları yöntemler, kapasiteleri ve bunların do�uraca�ı 

sonuçlarla ilgili bilgiler verilecektir. [13 - 27] 
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4.  KUANTUM B�LG�SAYAR  

Bir teknolojik devrimin temelleri geçti�imiz yirmi yıl içinde sessiz sakin bir �ekilde 

atılmı�tır. Henüz ortada çalı�an bir modeli yok, yakın gelecekte de olaca�ı ku�kulu; 

fakat, teknolojik geli�menin hızı dikkate alındı�ında, belki bir yirmi-otuz yıl sonra 

kuantum bilgisayarların piyasada satı�a çıkaca�ından �üphe duymamak gerekir. [28] 

Kuantum bilgisayarlar, klasik akrabalarından farklı olarak, mikroskopik dünyaya 

hükmeden kuantum yasalarına dayalı olarak çalı�acaklar. Son yıllarda yapılan 

kuramsal ara�tırmalar, çalı�ma mekanizmasındaki bu de�i�ikli�in sonucunda 

kuantum bilgisayarların bir takım zor problemleri daha kolay çözebilece�ini 

göstermektedir. Henüz hangi problemlerin çözülebilece�i tam olarak bilinmiyor; ama 

bilinenler, bu bilgisayarların i�lem gücü hakkında heyecanlanmaya yetmektedir. 

Fakat bu, kuantum bilgisayarların piyasaya çıktı�ı an, bugün kullanılan klasik 

bilgisayarların çöpe atılmaya ba�lanaca�ı anlamına da gelmemektedir. Kuantum 

bilgisayarlar çok farklı �ekilde çalı�ıyor olacaklar. Örne�in, kelime i�lemci 

programlarda sıklıkla kullanılan “Kopyala-Yapı�tır” fonksiyonunun bu 

bilgisayarlarda olmayaca�ı söylenirse ne demek istendi�i kısmen anla�ılabilir. 

Do�anın gizemli yasaları, böyle bir fonksiyonun kuantum bilgisayarlarda 

kullanılmasına izin vermez. Kısaca söylemek gerekirse, bu bilgisayarlar “kuantum 

oyunlar” oynayıp, “kuantum ödevler” hazırlamak için kullanılamayacaklar. [29] 

4.1 Kuantum Bilgisayarların Uygulama Alanları 

“Peki bunlar ne i�e yarayacak?”. �u an kuantum bilgisayarlarla ilgili olarak bilinen 

en önemli uygulamalar �unlardır: 

� Kriptografi: mükemmel derecede güvenli ileti�im. 

� Büyük sayıların hızlı bir �ekilde çarpanlarına ayrılması: Shor’ un algoritması. 
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� Arama, özellikle algoritmik arama: Grover’ ın algoritması. 

� Kuantum mekaniksel sistemlerin verimli olarak simülasyonu. 

4.1.1 Kriptografi  

“Hiç olmazsa �nternet’ te bu bilgisayarlarla sörf edilemez mi?”. Bu son soruya 

kısmen olumlu cevap vermek mümkündür: Kuantum yasalarının verdi�i olanaklarla 

istenilen ki�iyle gizli bir haberle�me yapılabilir, üçüncü bir ki�inin konu�maları 

dinlemesine kesin bir �ekilde engel olunabilir. De�i�ik birkaç yöntemin geli�tirildi�i 

bu uygulama alanına “kuantum kriptografi” denmektedir. 

Kriptografi, matemati�in askeri kullanımları a�ır basan çok eski bir alanıdır. 

Kuantum kriptografinin önemli deneylerinden birinin Beyaz Saray ile Pentagon 

arasında yapıldı�ı söylenirse herhalde konunun önemi daha iyi anla�ılabilir. Fakat, 

kriptografinin geni� sivil uygulamaları da vardır. Örne�in, �nternet’ te kredi kartıyla 

alı� veri�te kart numaralarının iletilmesi, bu tip sivil uygulamalardan en çok 

bilinenidir. Özellikle son 30 yılda bu konuda önemli geli�meler ya�anmı�tır. 

Geli�tirenlerin soyadlarıyla anılan Rivest, Shamir ve Adleman (RSA) �ifreleme 

sistemi, sivil uygulamalar için kullanılan yöntemlerden biridir. �u anda �nternet’ te 

sıkça kullanılan  Pretty Good Privacy (PGP) paketi bu yönteme dayanmaktadır. E�er 

birisiyle gizli bir haberle�me yapılmak isteniyorsa, öncelikle kısa bir ön haberle�me 

yapılıyor. Bu ön görü�mede kullanılacak protokol ve anahtar belirlendikten sonra, 

mesaj RSA ile �ifrelenerek gönderiliyor. Do�al olarak, meraklı bir üçüncü ki�i, ön 

görü�meyi ve �ifreli mesajı ele geçirebilir (kriptografinin en temel problemi: mesaj 

yanlı� ele geçebilir). Fakat meraklı, mesajın içeri�ini ö�renmeye kalktı�ında 

kar�ısında çözülmesi oldukça zor bir matematik problemi bulacaktır: Büyük bir 

tamsayının çarpanlarına ayrılması. 

Küçük bir tamsayının (örne�in 15) çarpanlarını bulmak çocuk oyunca�ıdır. Fakat, 

problemi çözmek için kullanılan yöntem dikkatle analiz edildi�inde, problemin 

zorlu�unun katlanarak arttı�ı görülebilir. Örne�in, bir milyona yakın 6 rakamlı bir 

sayının çarpanlarını bulmak istendi�ini dü�ünelim. Çarpanlardan en azından birinin 3 

rakamlı olması gerekti�inden yola çıkarak, 2’ den 999’ a kadar bütün sayıları (ya da 

asal sayıları) denemek gerekir. Kısacası 1000’ e yakın bölme i�lemi yapmayı göze 
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almak gerekir. E�er sayı bir trilyona yakın 12 rakamlı bir sayı ise, bu defa 2’ den 

ba�layarak yakla�ık bir milyona kadar sayıları denemek gerekmektedir. Burada 

dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, problemde verilen sayının rakamları 6 

arttırıldı�ında, yapılması gereken i�lem sayısının bin kat artmasıdır. 

�imdi de, iki tane 500 rakamlı asal sayının çarpımından elde edilen 1000 rakamlı bir 

sayının verildi�ini, ve bunun çarpanlarının bulunmasının istendi�ini dü�ünelim. 

Yukarıdaki yöntemle, yakla�ık 10500 tane sayıyı teker teker denemek gerekir. ��lemin 

ne kadar zor oldu�unu daha iyi anlatabilmek için, görünür evrendeki atom sayısının 

1078 civarında oldu�unu ekleyelim. Basit bir hesap yapılırsa, evrende bu problemi 

makul bir sürede çözme yetene�ine sahip paralel i�lemcili bilgisayarı üretebilecek 

kadar bile madde olmadı�ı görülür. Gerçi çarpanlara ayırma problemini çözen daha 

hızlı matematiksel yöntemler var; ama bunlardan en iyisiyle bile bugünkü teknoloji 

250 rakamlı bir sayıda pes etmektedir. 

Bu problemin en önemli özelli�i, tersinin, yani çarpma i�leminin rahatlıkla 

yapılabilmesidir. Ka�ıt üzerinde yapılamasa bile, iki tane 500 rakamlı sayının 

çarpımı herhangi bir bilgisayarla kısa sürede bulunabilir. ��te, RSA �ifreleme sistemi, 

gücünü bu problemin zorlu�undan almaktadır. Herhangi birisi rahatlıkla iki asal sayı 

bulup, meraklı dinleyiciye çözmesi imkansız bir problem sunabilir. Ne yazık ki, 

RSA’ nın en temel zayıflı�ı da bu noktada yatmaktadır. Hiç kimse bu problemin 

gerçekten kolay bir çözümü olup olmadı�ını bilmemektedir. Kim bilir, belki bir gün 

bir matematikçi oldukça hızlı bir çarpanlara ayırma yöntemi geli�tirecek ve o güne 

kadar gönderilmi� tüm mesajları okuyabilecektir. Belki de bugün bizi izleyen 

uzaylılar (oradalar de�il mi?) böyle bir yöntemi zaten biliyorlar ve gönderdi�imiz 

tüm mesajları okumaktalar. RSA sistemi bize bu anlamda hiçbir garanti vermez. 

Bütün klasik kriptografi teknikleri de aynı zayıflı�ı payla�maktadırlar. E�er �ifreli 

mesajlarınızın dinlenme olasılı�ı varsa (ki tüm uygulamalarda bu olasılık her zaman 

vardır), dinleyicilerin o �ifreyi kıracak yeterli bilgi ve teknolojiye sahip olma olasılı�ı 

da vardır. Bugünkü teknoloji yeterli olmasa bile, gelecekteki olacaktır. �kinci Dünya 

Sava�ı sırasında Almanların çok güvendikleri �ifreleme sistemi Enigma’ nın, tahmin 

etmedikleri bir teknolojik geli�meyle, bilgisayarla kırıldı�ını hatırlamakta fayda 

vardır. Almanların yenilgisinde bilgisayar çok önemli bir yer tutmaktadır.  
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��te kuantum kriptografi bu noktada önemli bir yenilik getirir. Geli�tirilen yöntemler, 

üçüncü bir ki�inin bir haberle�meyi dinleme olasılı�ını tamamen ortadan 

kaldırmaktadır. Üstelik ortada bir güvence de var: Do�a yasaları! Yani konu�maları 

ne uzaylılar dinleyebilir, ne de gelecekte ileri teknoloji ve bilgiye sahip olacak 

ki�iler. Do�a bir �ekilde güvenli haberle�me için bir kapı açmaktadır. Bu yöntemler 

hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için Bölüm 6’ ya bakılabilir. 

4.1.2 Shor’ un Algoritması  

Kuantum bilgisayarların hesap gücünü gerçek anlamda gösteren, AT&T Bell 

ara�tırma laboratuarlarında çalı�an Peter Shor’ dur. Shor, 1994 yılında yayımladı�ı 

bir makalede kuantum mekani�inin temel özelliklerini kullanarak çalı�an bir 

bilgisayarın büyük sayıların çarpanlarını çok hızlı bir �ekilde bulabilece�ini gösterdi. 

Problemi çözme hızı konusunda yapılan kaba hesaplar, klasik bilgisayarların 

imkansız gördü�ü 250 rakamlı bir sayının çarpanlarının bulunması i�leminin iki gün 

gibi kısa bir süre içinde yapılabilece�ini göstermektedir. Herkesi heyecanlandıran 

�ey, kriptosistemler ba�lamında birçok ki�iyi me�gul etmi� bir problemin çözümünün 

“hiçbir zaman” gibi bir süreden “iki gün” gibi daha kısa bir süreye indirgenmesidir. 

Stanford Üniversitesi’ nden bir grup, Shor’ un algoritmasını kullanarak 15 sayısının 

çarpanlarını bulmayı ba�ardı. Bunu bulmakta ne var denebilir. Yöntemin tahmin 

edildi�i gibi çalı�ıyor olması, gelecekte daha büyük sayıları çarpanlarına ayırabilecek 

gerçek kuantum bilgisayarların yapılabilece�ini söylemektedir. 

4.1.3 Grover’ ın Algoritması  

Kuantum bilgisayarların daha iyi çözebildi�i bir ba�ka problem, sıralanmamı� bir 

listede arama yapmaktır. Bir kelimenin anlamını bulmak için sözlü�e bakıldı�ını ve 

sözlükteki kelimelerin harf sırasında sıralanmadı�ını dü�ünelim! Ne yapılabilir? 

Yapılabilecek tek �ey aranılanı buluncaya kadar teker teker bütün kelimelere 

bakmaktır. Bir milyon elemanı olan bir listede, aranılan herhangi bir yerde 

bulunabilece�i için ortalama 500000 kar�ıla�tırma yapılması gerekir. Bundan daha 

iyisinin yapılabilmesinin imkanı yoktur. Fakat yine AT&T Bell laboratuarlarından 

Lov Grover, 1997 yılında geli�tirdi�i algoritma yardımıyla kuantum bilgisayarların 

bu i�i yakla�ık 1000 kadar adımda çözebilece�ini gösterdi. 
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Sıralanmamı� bir listede arama yapma problemi, ne yazık ki, büyük teknolojik 

uygulamaları olan bir �ey de�ildir. Nasıl sıralı sözlüklerden istedi�iniz kelimeyi 

rahatlıkla bulabiliyorsanız, modern veri tabanı sistemleri, sıralı listeler ve indeksler 

olu�turarak aramayı çok kısa sürede tamamlamaktadır. �nternet’ teki arama 

motorlarını kullananlar, bu yöntemlerin ne kadar geli�mi� oldu�unu daha iyi 

anlayabilirler. Grover’ ın algoritmasının önemi, klasik anlamda “umutsuz” olarak 

nitelenebilecek bir problem üzerinde ilerleme sa�lamasıdır. Aynı �ey Shor’ un 

çarpanlara ayırma yöntemi için de geçerlidir. Bunlar dı�ında birkaç tane daha 

problem için algoritma bilinmektedir. 

4.1.4 Kuantum Mekaniksel Sistemlerin Simülasyonu  

Günümüzdeki kuramsal ara�tırmaların ço�u kuantum bilgisayarların ne i�e 

yarayaca�ı sorusu üzerinde yo�unla�maktadır. Yukarıda sayılan iki algoritma bu 

bilgisayarların i�lem hızının çok önemli bir göstergesidir. Öyleyse, daha henüz 

bilinmeyen günümüzün önemli bazı problemlerini çözebilen çok sayıda algoritma 

olmalıdır. Umut vaat eden uygulama alanlarından biri, kuantum yasalarının önemli 

oldu�u fiziksel sistemlerin (örne�in bir molekülün) kuantum bilgisayarlarla 

simulasyonudur. Ünlü bilimadamı Richard Feynman, 80’ lerin ba�ında, klasik 

bilgisayarların kuantum yasalarına göre i�leyen sistemlerin simulasyonunda 

kar�ıla�tı�ı zorluktan yola çıkarak, bir kuantum bilgisayarın bu i�i daha iyi 

yapabilece�ini iddia etmi�tir. Bu tip bir simulasyonunsa çok önemli teknolojik 

uygulamaları olaca�ı ku�kusuzdur.  

Kuantum bilgisayarlar konusundaki ara�tırmaların bugünkü durumu, ilginç bir 

�ekilde klasik bilgisayarların 1930’ lardaki durumuna benzemektedir. Bilgisayar 

biliminin kurucusu olarak görülen ünlü matematikçi Alan Turing, bu sıralarda 

“hesaplama” kavramı üzerinde çalı�malar yapıyordu. Turing, daha çok matematiksel 

bir teoremi ispatlayan mekanik bir makine dü�ünüyordu. Bu noktadan hareket ederek 

kendisine yüklenen bir programla çalı�an ve “Evrensel Turing Makinesi” olarak 

adlandırılan bir makine tasarlamı�tı. Turing’ in gösterdi�i önemli �eylerden biri, 

Evrensel Turing Makinesi’ nin di�er olası bütün makinelerin yapabilece�i her �eyi 

yapabilme, hatta herhangi bir insanın ispatlayabilece�i bütün teoremleri de 

ispatlayabilme yetene�iydi. 
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�leri teknolojilere yatırım yapmak isteyen bir i� adamı Turing’ le kar�ıla�saydı, 

“matematiksel teorem ispatlayan bir makine ne i�e yarar ki?” derdi. ��in ilginç tarafı, 

bilgisayarın toplumun her alanına damgasını vurdu�u günümüzde bile, hâlâ “teorem 

ispatlayan bir program” yoktur. Fakat, Turing’ in temel matematiksel sorular üzerine 

attı�ı temeller, bilgisayar kavramının geli�mesinde önemli bir a�amadır. 

Bu nedenle, kuantum bilgisayarlar konusunda bugün yapılan çalı�maları, Turing’ in 

çalı�malarına benzetmemiz gerekir. Hâlâ, cevap bekleyen temel sorular vardır. 

Bunlar cevaplandıktan uzun bir süre sonra, kuantum bilgisayarların hayatımızın her 

kö�esine nüfuz edece�i günlerin gelece�i ku�kusuzdur. 

4.2 Kübit: Kuantum Bit 

Aslında ilginç gelebilir ama, bugün masalarda duran bilgisayarların çalı�ma �ekli, 

18.000 vakum tüpüyle donatılmı�, kablolarının toplam uzunlu�u 500 mil olan 30 

tonluk atalarından pek de farklı de�ildir. Bilgisayarlar daha küçük ve görevlerini 

daha hızlı yerine getirir hale gelmi� olsalar bile, görevleri hâlâ aynıdır: 0 ve 1’ ler 

�eklindeki ikili �ifreleme mantı�ına göre çalı�an bitleri düzenleyip farklı bir biçimde 

yorumlayarak, hesaplama sonuçları haline getirmek. Bit, bilgisayarınızda 0 ve 1’ lerle 

temsil edilen temel bilgi birimidir. Klasik bitlerin tümü, sabit diskiniz üzerindeki 

mıknatısla�tırma ya da bir kapasitör üzerindeki yük gibi makroskobik bir fiziksel 

sistem yoluyla algılanır. Bildi�iniz klasik bilgisayarlar ve kuantum bilgisayarlar 

arasındaki temel fark da buradan do�ar. Klasik bilgisayarlar, fizi�in bildik 

kurallarına tamamen uyar. Kuantum bilgisayarsa kuantum mekani�ine özgü fiziksel 

kuralları çalı�ır hale getirerek, bilgiyi i�lemenin yeni bir biçimini yaratır.  

4.2.1 Klasik Bit 

Kuantum bilgisayarlar hakkında yapılan çalı�maların bir bölümü “bilgi” kavramı 

çevresinde yo�unla�maktadır. Bilgi, kolaylıkla tanımlayabilece�imiz bir �ey de�ildir: 

Bir sorunun cevabı olabilir (evet/hayır); ya da bir önermenin do�rulu�u 

(do�ru/yanlı�); bir sayı ya da kredi kartı numarası da olabilir. De�i�ik fiziksel 

�ekillerde de var olabilir: Havadaki ses titre�imleri, sabit disk üzerindeki manyetik 

alan ya da bellekteki bir voltaj farkı gibi. Fakat hepsinin ortak bir takım özellikleri 

vardır. Örne�in, o bilgiyi saklamak için ne kadar kaynak kullanmak gerekti�i gibi. 
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Klasik bilgisayarlarda en küçük bilgi birimine “bit” denir. Bir bitlik bilgi ta�ıyabilen 

bir sistem iki farklı konumundan sadece birisini alabilir. Bilgisayar bilimciler bunları 

“0” ve “1” olarak göstermektedir. Bir bilginin miktarı, o bilgiyi saklamak için kaç 

bitlik bir kaynak ayırmak gerekti�iyle ölçülür. Örne�in, sadece “evet” ve “hayır” 

olabilen bir cevabı bir bitle kodlamak mümkündür, ama e�er “belki” cevabı da 

olasıysa, en az iki bit kullanmak zorunludur. Yeteri kadar bit ile istenildi�i kadar 

bilgi kodlanabilir. Örne�in bin rakamlı herhangi bir sayı, yakla�ık 3300 bit 

kullanılarak gösterilebilir. �lginç olan bir nokta, dünyamızda herhangi bir �eye 

kar�ılık gelemeyecek derecede büyük böyle bir sayının, çok az (3300 bitlik) bir 

kaynak ayrılarak gösterilebilmesidir. 

4.2.2 Kuantum Bit 

E�er bir bitlik bilgi ta�ıması istenilen sistem mikroskopik ölçekteyse, o zaman 

kuantum fizi�inin yasaları saklanması dü�ünülen bilginin garip formlara 

bürünmesine neden olmaktadır. Çünkü, sistem “0” ve “1” olarak yorumlanan iki 

olası durumda olabilece�i gibi, bu iki durumun üst üste gelmesiyle olu�an, ancak 

egzotik olarak nitelenebilecek, sonsuz sayıda de�i�ik durumlara da girebilmektedir. 

Kuantum yasalarına uyan, böyle iki düzeyli tüm sistemler bir “kübit” lik bilgi 

ta�ırlar. 

Kuantum bilgisayarlar, kuantum bit, ya da kısaca “kübit”, olarak adlandırılan bir 

bilgi birimi kullanırlar. Bir bilgisayar belle�i ve i�lemcisi olarak görev yapacak 

�ekilde birlikte çalı�an atomları temsil eden kübitler, kuantum bir yapıya sahiptir. Bu 

özellikleri nedeniyle de ikili �ifreleme mantı�ında de�ildirler. Kübit ’in bu özelli�i, 

klasik fizik kanunlarından tamamen farklı olan kuantum mekani�i kanunlarına olan 

ba�lılı�ından kaynaklanır. Bir kübit, klasik bit gibi yalnızca 1 ve 0 mantıksal 

konumlarında bulunmaz. Bunların yanısıra bu klasik pozisyonların üst üste 

gelmelerine (superposition) kar�ılık gelen durumlarda da bulunabilir. Bir ba�ka 

deyi�le bir kübit aynı anda hem 1, hem de 0 olabilir.  

Bir kübitlik bilgi ta�ıyabilen çok sayıda sistem vardır: Bir elektronun ya da atom 

çekirde�inin spini, bir atomun enerji seviyeleri, bir fotonun polarizasyonu, kısacası 

kuantum yasalarına uyan ve de�i�ik durumlara girebilen her �ey böyle bir bilgiyi 
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ta�ıyabilir. Bitlerde oldu�u gibi, kübitlerde de bilginin saklandı�ı ortam önemli 

de�ildir. Gerekli oldu�u durumlarda bu bilgi bir ortamdan di�erine aktarılabilir.  

4.2.3 Kübit’ in Elektron Spinleriyle Gerçeklenmesi 

Örne�in, iki düzeyli bir sistem olarak, bir elektronun spini böyle bir bilgiyi 

ta�ıyabilir. Her elektron küçük bir mıknatıs olarak dü�ünülebilir. Bu mıknatısın 

güney kutbunun gösterdi�i yöne spinin yönü denir. Do�al olarak, bu yön yukarı, 

a�a�ı, sa�, sol, ön, arka ve bunların dı�ındaki herhangi bir yeri gösteriyor olabilir. Bu 

nedenle de elektron spini sonsuz de�i�ik durumda bulunabilir.  

Fakat, kuantum fizi�inin garip yasaları, bu spin do�rultusunu iki düzeyli olarak 

yorumlanması gerekti�ini söylemektedir. Bunun bir nedeni spinin yönünü belirlemek 

için yapılan her ölçümün sadece iki olası de�er veriyor olmasıdır. Ölçümü yaparken, 

öncelikle uzayda bir do�rultu seçilir, ve ölçüm sonucu olarak spinin ya bu do�rultu 

boyunca ya da tam tersi yönde oldu�unu bulunur. Kuantum fizi�ine göre, di�er tüm 

olası spin do�rultuları, deneyde bulunabilen bu iki özel durumun üst üste gelmesiyle 

olu�maktadır (�ekil 4.1).  

 

�ekil 4.1 Kübit’ in elektron spinleriyle modellenmesi. Bir Kübit elektronların 
spinlerinin yönü ile modellenebilir. 

Örne�in, yukarı-a�a�ı do�rultuda bir ölçüm yapıldı�ını dü�ünelim. Yukarı yönelmi� 

bir spin “0” olarak, a�a�ı yönelmi� olan da “1” olarak dü�ünülebilir. Bu ikisi 
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dı�ındaki durumlarda spin, hem “0” hem de “1” durumlarının her ikisinde de aynı 

anda bulunabilir. Böyle bir spin için, yukarı-a�a�ı do�rultuda yapılacak her ölçüm 

belli bir olasılıkla ya “0” verecektir ya da “1”. Örne�in, e�er spin sa�a ya da sola 

do�ru yönelmi�se, ölçüm sonucunda % 50 olasılıkla “0” ve yine % 50 olasılıkla “1” 

de�eri elde edilir.  

4.2.4 Kübit’ in Atomun Enerji Seviyeleri ile Gerçeklenmesi 

Bir kuantum sisteminde, iki ayrık ve yeterince farklı enerji seviyesi bir Kübit’ i 

modellemek için uygun bir adaydır. �imdiye kadar yapılan deneylerde Rubidyum 

(ENS) ve Berilyum (NIST) atomları Kübit’ leri modellemek için kullanılmı�lardır. 

Atomlarda, çekirdek etrafında dönen elektronların enerji seviyeleri ayrıktır 

(Quantalar). Bu seviyelerden herhangi ikisi, mantıksal “0” ve “1” olarak etiketlenip 

kullanılabilirler. Bu enerji seviyeleri atomdaki elektronların de�i�ik uyarılma 

durumlarına kar�ılık gelirler (�ekil 4.2). 

 

�ekil 4.2 Kübit’ in elektronlarla modellenmesi. Bir Kübit elektronların çekirdek 
etrafında döndükleri enerji seviyeleri ile modellenebilir. 

Elektronlar belli bir anda bu seviyelerden herhangi birinde bulunabilece�i gibi, aynı 

anda her iki seviyede de, daha genel olarak tüm seviyelerde de, bulunabilir. 

4.2.5 Kübit’ in Fotonun Polarizasyonu ile Gerçeklenmesi 

Daha sonra Bölüm 6’ da görülece�i gibi bir fotonun iki farklı polarizasyon durumu 

da bir Kübit’ i  modellemek için kullanılabilir (�ekil 4.3). 
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�ekil 4.3 Kübit’ in fotonlarla modellenmesi. Bir Kübit fotonların iki farklı 
polarizasyon durumu olarak da modellenebilir. 

Klasik bitten farklı olarak bir Kübit, aynı anda iki farklı seviyenin her ikisinde birden 

bulunabilir. Klasik bit kararlı olarak ya “0” ya da “1” durumlarında bulunabilir. 

Kuantum bit ise kararsızdır, “0” ya da “1” durumunda bulunabilece�i gibi hem “0” 

hem de “1” olan bir durumda da bulunabilmektedir. 

Bir kübit sonsuz farklı olası de�er ta�ıyabilmesine kar�ın, bu bilgiyi ö�renmek için 

bir ölçüm yapılmalıdır ve ölçüm de ancak iki olası de�er verebilir: “0” ya da “1”. 

Kuantum algoritmaları tasarlarken kar�ıla�ılan en büyük engel i�te budur. Üstelik, 

ölçüm yapıldı�ında mecburen kübitteki bilgi tamamen yok edilmektedir. E�er ölçüm 

“0” de�erini vermi�se, o andan sonra sistem “0” de�erini ta�ımaya ba�lamaktadır; 

ölçümden önceki de�eri ne olursa olsun. Bu da , aynı kübit üzerinde ikinci bir ölçüm 

yapılmasına �ans tanımamaktadır. 

Bir kübitten sadece bir bitlik bilgi okunabilmesi kuralının üstesinden gelmek için 

�öyle bir yöntem denenebilir. O kübitteki bilginin, herhangi bir ölçüm yapmamaya 

dikkat ederek, binlerce kopyası çıkarılabilir (kelime i�lemcilerdeki Kopyala-Yapı�tır 

fonksiyonu gibi). Bundan sonra her bir kopya üzerinde farklı ölçümler alınır. Bu 

binlerce ölçüm sonucunun istatistiksel analizinden, orijinal kübitteki bilgi hakkında 

(örne�in olasılıklar) istenilen �ey ö�renilebilir. Ne yazık ki, matematiksel olarak bir 

kübitteki bilginin kopyasını çıkarmanın mümkün olmadı�ı ispatlanabiliyor ve bu 

sonuç “Kopyalamak Yasaktır” (no cloning theorem) olarak bilinmektedir. Do�al 

olarak, aynı sonuç çok sayıda kübitten olu�an herhangi bir sistem için de geçerlidir. 
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Kopyalama yasa�ı teoremi sanki bir kübitten ancak bir bitlik bilgi çıkarılabilmesi 

kuralını güçlendirmek için vardır. 

Her ne kadar kuantum bilgisayarlarda kopyala-yapı�tır fonksiyonu olmasa da, kes-

yapı�tır fonksiyonu mümkündür. Yani bir kübitteki bilgiyi ba�ka bir kübite 

aktarılabilir ama bunun kaçınılmaz sonucu olarak, eski kübitteki bilgi 

de�i�tirilmektedir. 

4.3 Kübitlerle Bilgi ��lem 

Çok sayıda kübitle çok daha fazla bilgi ta�ınabilir ve bunlardan o kadar fazla bilgi 

okunabilir. Kuantum bilgisayarların ana i�levi, belle�indeki kübitlerdeki bu bilgileri 

uygun i�lemlere sokmak olacaktır. Tek bir kübitteki bilgiyi de�i�tirmek genellikle 

zor de�ildir. Örne�in, bir elektronun spini, uygun bir manyetik alan yardımıyla, 

de�i�ik yönlere döndürülebilir. Bunun dı�ında, iki elektronun etkile�mesi, spinlerinin 

de de�i�mesine neden olacaktır. Tıpkı, klasik bilgisayarlardaki gibi, birkaç temel 

operasyonla, kübitler üzerinde yapılabilecek tüm olası dönü�ümler 

gerçekle�tirilebilir. Kuantum bilgisayarlar eri�ilecek amaca uygun olarak, hangi 

kübitlerin nasıl de�i�mesi gerekti�ini kontrol edecektir.  

Kuantum bilgisayarların çalı�masının sonunda, bu bilgileri okumak için bir ölçüm 

yapılması gerekir ve yukarıda da de�inildi�i gibi, böyle bir ölçüm bellekteki orijinal 

bilginin silinmesine ve bize olası sonuçlardan sadece birisinin iletilmesine neden 

olur. Buna kar�ın, bazı özel tasarlanmı� algoritmalarda bu olası sonuçlardan bazıları 

bize bulmak istedi�imiz bilgiyi yüksek olasılıkla vermektedir. E�er, istedi�imiz 

bilgiyi elde edememi�sek, bilgisayarı yeniden çalı�tırmak ve ölçümü tekrarlamak 

zorundayız.  Algoritma yeterince iyiyse, az sayıda yeniden çalı�tırma sonucunda 

istenilen sonuç elde edilmektedir.  

Kübitlerin ta�ıdı�ı bilginin en büyük özelli�inin, bunların aynı anda de�i�ik bilgiler 

saklaması oldu�u belirtilmi�ti. Örne�in, sa�a do�ru yönelmi� bir elektron spini, e�it 

olasılıkla hem “0” hem de “1” de�erini ta�ır. E�er bellekte 3300 tane sa�a do�ru 

yönelmi� elektron spini varsa bu, yine e�it olasılıkla, bine kadar rakamı olan bütün 

sayıların aynı anda bellekte olması demektir! Halbuki aynı miktarda klasik bit bu 

sayılardan sadece birini saklayabilmektedir. Bu kadar çok fazla sayının, bu kadar 
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küçük bir fiziksel kayna�a sı�ması kuantum bilgisayarların en güçlü yanıdır. Üstelik, 

toplama, çarpma, modüler aritmetik ve benzeri bir çok i�lemi bu sayılar üzerinde tek 

bir i�lemle yapmak mümkündür. Kısacası, tek i�lemle belli bir uzunlukta olan bütün 

sayıları çarpıp bütün olası çarpım sonuçları bulunabilmektedir. Bu olaya “kuantum 

paralelli�i” denir.  

Peter Shor’ un büyük sayıları çarpanlara ayırmak için önerdi�i algoritma da bu 

paralelli�i kullanmaktadır. Do�al olarak, kübitlerde aynı anda bulunan bilgiler ne 

kadar fazlaysa, bunların içinden sizin elde etmeyi umdu�unuz bilgiyi çekip çıkarmak 

da o oranda zordur. Bu nedenle kuantum algoritmaların, istenen sonucun bulunma 

olasılı�ını artıracak �ekilde zekice tasarlanması gerekir. Ve yine bu nedenledir ki 

bilinen algoritmaların ve çözülebilecek ilginç problemlerin sayısı çok azdır. 

4.4 Kuantum Mantıksal Kapıları 

Bir Kübit’ in elektronun çekirdek etrafında döndü�ü iki farklı enerji seviyesi ile 

modellendi�i �ekil 4.2’ deki durumu tekrar ele alalım. Bu iki mantıksal seviyenin 

nasıl denetim altına alınabilece�ini görebilmek için, tek bir elektronu olan ideal bir 

atomu ele alalım. Elektronun “0” ve “1” (Uyarılmı�) olarak tanımlanmı� iki ayrı 

enerji seviyesi olsun. 

 

�ekil 4.4 Kübit’ in modellenmesi. Elektrona farklı enerji seviyeleri arasında geçi� 
yaptırmak için ı�ık darbesi uygulanıyor. 
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Atomun ba�langıçta “0” durumunda oldu�unu ve mantıksal DE��L (NOT) i�lemini 

gerçekle�tirmek istedi�imizi varsayalım. DE��L i�lemi mevcut mantıksal de�erin 

ters de�erini elde etmemizi sa�lar; 0 iken 1, 1 iken 0 de�erini verir. Bu i�lem atomlar 

ile kolaylıkla gerçekle�tirilebilir. Uygun �iddet, süre ve dalgaboyunda bir ı�ık darbesi 

ile (Dalgaboyu mutlaka iki enerji seviyesi arasındaki enerji seviyesi farkına kar�ılık 

gelmelidir) bir elektronun enerji seviyesini de�i�tirmek mümkündür. Bizim 

durumumuzda “0” durumunda olan elektron, ı�ık darbesinden enerji so�urarak 

kendini “1” durumuna geçirecektir (�ekil 4.4). E�er elektron “1” durumunda olsaydı 

bu ı�ık darbesinin etkisi de tersi olacaktı. 

Mantıksal DE��L i�lemi, yukarıda anlatıldı�ı gibi tümüyle klasik ifadelerle 

anlatılabilir. Ancak klasik benzerlerinden çok daha farklı olan kuantum mantıksal 

i�lemlerini gerçekle�tirmek mümkündür. Örne�in mantıksal DE��L i�lemini 

gerçekle�tirmek için gerekli sürenin yarısı kadar bir süre uygulanacak ı�ık darbesi ile 

iki mantıksal seviye arasında yarım bir geçi� sa�lanır. Bu ne anlama gelmektedir? Bu 

durum özetle, uyarılma yarım gerçekle�ti�inden elektronun ne “0” ne de “1” 

durumunda olması demektir. Elektron arada bir yerde, ba�da�ık bir kuantum 

pozisyonunda yer alacaktır. Ba�ka bir yarım darbe uygulandı�ında DE��L i�lemi 

tamamlanacaktır. Bu tür bir yarım darbe ile gerçekle�tirilen kuantum i�lemi DE��L 

i�leminin “karekökü” olarak anılır. Bu yakla�ım yeni tür hesaplamaların 

gerçekle�tirilmesine olanak tanımaktadır. Birden fazla Kübit kullanılarak çok daha 

karma�ık i�lemlerin yürütülmesi mümkündür. 

4.5 Kuantum Yazmaç 

Üç fiziksel bitten olu�an bir yazmacı ele alalım. Bu tür bir klasik yazmaç, bir anda, 

bu üç bitin kar�ılık gelebilece�i sekiz sayıdan birini depolayabilir (000, 001, 010, ..., 

111). Ancak üç Kübit’ ten olu�an bir kuantum yazmacı herhangi bir anda bir 

kuantum üst pozisyonunda bu sekiz sayının tümünü depolayabilir (�ekil 4.5). 

Bir Kübit aynı anda hem “0” ve hem de “1” de�erlerini alabildi�inden bu �a�ırtıcı bir 

sonuç de�ildir. E�er bu yazmacı olu�turan Kübit sayısı arttırılırsa, depolama 

kapasitesi de üstsel olarak artacaktır. Örne�in dört Kübit 16, be� tanesi ise 32 farklı 
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sayıyı depolayabilecektir. Genel olarak L adet Kübit 2L adet sayıyı aynı anda 

depolayabilir. [30] 

 

�ekil 4.5 Klasik / Kuantum kar�ıla�tırması. Klasik bit ile kuantum bit (Kübit)’ in ve 
klasik saklayıcı (yazmaç) ile kuantum saklayıcının kar�ıla�tırılması. 

Bir yazmaç de�i�ik sayıların üst konumunda hazırlandıktan sonra üzerinde i�lem 

gerçekle�tirilebilir. Örne�in, e�er Kübit’ ler atomlar ise, uygun bir �ekilde ayarlanmı� 

lazer darbeleri atomların elektronik durumlarını etkileyecek ve kodlanmı� sayıların 

ba�langıçtaki üst konumlarını ba�ka üst konumlara kaydıracaktır. Her sayının bu tür 

bir kayma ile etkilenmesi tek parça bir kuantum donanımı ile geni� hacimli bir 

paralel i�leme yetene�i sa�layacaktır. Bu ba�ka bir deyi�le L adet Kübit’ in ba�da�ık 

üst konumlarında kodlanmı� 2L adet girdi sayısı üzerinde tek adımda aynı 

matematiksel i�lemi gerçekle�tirilebilmesi demektir. Aynı i�lemin klasik bir 

bilgisayarda gerçekle�tirilebilmesi için aynı matematiksel i�lemin tek i�lemci ile 2L 

kez veya 2L adet farklı i�lemci üzerinde paralel olarak i�letilmesi gerekir. Özetle bir 

kuantum bilgisayarı zaman ve bellek gibi kaynakların kullanımında müthi� bir 

tasarruf sa�lamaktadır3 (�ekil 4.6). 

                                                
3 Kuantum bilgisayarlar genellikle yazmaçlarının büyüklü�üyle tanımlanırlar. Bir kuantum bilgisayar 
genellikle, metin içinde de kar�ıla�ılaca�ı gibi, “3 kübitlik kuantum bilgisayar”, “5 kübitlik kuantum 
bilgisayar” �eklinde kübit sayısı ile ifade edilir. Burada 3 kübit ya da 5 kübit olan kuantum yazmaçın 
uzunlu�udur ve aslında kuantum bilgisayar bu yazmaçtır. Girdiler ve sonuçlar bu yazmaçta tutulur ve 
olu�ur. Kuantum bilgisayarın hızı ve bellek kapasitesi gibi yetenekleri yine tamamen kuantum yazmaç 
ile ilgilidir ve yazmacın kaç kübitlik oldu�u ile orantılıdır. Yazmacın uzunlu�u, kübit sayısı, arttıkça 
kuantum bilgisayarın hız ve bellek kapasitesi üstsel olarak artar. 
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�ekil 4.6 Kuantum bilgisayarda bir i�lem. 3 kübitlik bir yazmaç için klasik bir 
bilgisayarın 8 adımda yapaca�ı i�lemi, kuantum bilgisayar tek bir adımda 
gerçekle�tirir. 

Gelecekte bir kuantum bilgisayarındaki yazmaçlar a�a�ıdaki, �ekil 4.7’ deki, iyon 

tuza�ına benzeyebilir: 

 

�ekil 4.7 Do�rusal iyon tuza�ı. 

Yukarıdaki �ekilde do�rusal iyon tuza�ı gösterilmektedir. Bu model ikili olarak 

gruplandırılmı� dört paralel çubuktan olu�maktadır. Kesikli çubuklara DC gerilim 

uygulanırken, tek parça halindeki çubuklara alternatif gerilim uygulanır. Eksenel 

sabitleme için kesikli çubukların dı� kısmına pozitif, iç kısımlarına sıfır veya pozitif 
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bir gerilim uygulanır. Tuzaktaki iyonlar Kalsiyum veya Berilyum’ un vakumda 

(~5x10-11 mbar) ısıtılması (~800 ˚C) ve gaz halindeki Kalsiyum veya Berilyum’ un 

elektron bombardımanına tutulması ile elde edilir. 

Tuzaktaki tüm iyonlar, aynı yüke sahiptirler ve birbirlerini itmektedirler. Bu 

iyonların herhangi birinin hareketi bu elektrostatik itme ile, fonon olarak bilinen 

çe�itli kolektif hareketleri indükleyerek, tuzaktaki di�er iyonlara iletilmektedir. 

Tuzakta rezonans halindeki bir iyon, söz konusu iyona bir lazer darbesi do�rultularak 

yava�latılabilir (So�utulabilir!). Uygun güçte ve dalgaboyundaki bir lazer darbesi 

rezonans halindeki iyonun bir foton yayınlayarak yava�lamasına sebep olur. Her 

iyon, iyonlar arası mesafe uyarımı sa�layan lazerin dalga boyundan çok daha geni� 

oldu�undan, ayrı olarak adreslenebilir. Lazer ı�ı�ı ve fononlar ile kuantum 

bilgisayarlarında kullanılabilecek mantıksal etiketleme sa�lanabilmektedir. Bu tür 

kuantum mantıksal kapıları Avrupa (Ecole Normale Supérieure) ve ABD’ deki 

(NIST) ara�tırma grupları tarafından �u sıralarda uygulanmaktadırlar. Kuantum 

bilgisayarlarında kullanılabilecek NMR (Nuclear Magnetic Resonance) teknikleri de 

tartı�ılmaktadır. 

4.6 Kuantum Paralellik 

Kübitlerin üst üste binebilme özellikleri, kuantum bilgisayarların oldukça ileri bir 

paralel i�lem kapasitesine sahip olmasını sa�lar. Bu paralellik, kuantum 

bilgisayarların bir milyon adet hesaplamayı aynı anda yapabilmesini sa�lamaktadır. 

Masalarımızdaki ki�isel bilgisayarlarsa, aynı anda yalnızca bir tane hesaplama  

yapabilirler. Örne�in 8 bitlik dijital bir bilgisayar, herhangi bir anda 256  (28 =256) 

ayrı konumun yalnızca birinde bulunabilir. 8 kübitlik bir kuantum bilgisayarsa aynı 

anda 0’ dan 256’ ya kadar olan tüm de�erleri tutabilir. Böylece kuramsal olarak aynı 

anda 256 ayrı hesaplama i�lemi üzerinde çalı�abilir. Bu örnek çok kübitli sistemlere 

geni�letildi�inde, klasik bilgisayarların sundu�unun çok ötesinde, katlı olarak artan 

bir hesaplama potansiyeline ula�ılır. Böylece hesaplamanın tamamlanması için 

gereken süre, ciddi biçimde azalır. 300 kübitlik bir hesaplama, klasik bilgisayardaki 

2300 bitlik hesaplamaya kar�ılık gelir. 130 basamaklı bir sayının çarpanlarına 

ayrılması, bildi�imiz klasik bilgisayarların yüzlercesinin aylarca çalı�masını 

gerektirir. Kuantum bilgisayarlarsa böyle bir i�lemin sonucunu birkaç saniyede 
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bulabilir. 400 basamaklı bir sayının faktörize i�lemiyse klasik bilgisayarlarla 109 yıl 

sürüyorken, kuantum bilgisayarlarla yalnızca dakikalar alır. 

4.7 Kuantum ��lemler 

Kuantum bilgisayarlar, kübitler üzerine bir dizi kuantum devresi uygulayarak bilgiyi 

i�ler. Kuantum devreleri, tek bir kübit ya da bir çift kübit üzerinde i� yapan çevrim 

birimleridir. Bu devreler, belli durumdaki kübitlerin üzerindeki karma�ık dönü�türme 

i�lemlerini gerçekle�tirir. Kübitler ölçülürler ve bu ölçüm en son hesaplama i�levini 

görmektedir. Klasik ve kuantum bilgisayarın hesaplama yöntemleri arasındaki bu 

benzerlik, klasik bir bilgisayarın kuantum bir bilgisayarı taklit edebilece�i izlenimini 

veriyor olabilir. Bir ba�ka deyi�le, kuantum bir bilgisayarın yapaca�ı her�eyi klasik 

bir bilgisayarın da yapabilece�i dü�ünülebilir. O halde ne diye bo�u bo�una 

u�ra�ılmaktadır? Ancak asıl durum böyle de�ildir. Klasik bir bilgisayar, kuantum bir 

bilgisayarın son derece kolaylıkla yapabilece�i bazı i�lemleri bile gerçekle�tirmede 

oldukça yetersiz kalır. Hesap hızı açısından sıradan bir bilgisayarın, bir kuantum 

bilgisayarı taklit edebilmesi olanaksızdır. Çünkü kuantum bitleri arasındaki 

ba�lantılar, bir ba�ka deyi�le de�i�kenlerin birbirleriyle olan ba�lantıları, klasik bitler 

arasındakilerden çok farklıdır.  

Kuantum bir sistemde, giri�lerin her birine bir kuantum durumu atanır. Bu özellik, 

aramanın hızında ve etkinli�inde ciddi bir artı� sa�lar. Çünkü dizin, deneyin 

ba�ındaki olası tüm durumların üst üste gelmi� hali olarak kurulur. Bu da tüm 

giri�lerin kuantum durumlarının, birbirleriyle ba�lantılı oldu�u anlamına 

gelmektedir. Böylece, aramadan belli giri�ler elendikçe, hedefin bulunma olasılı�ı, 

giri�lerin birbirleriyle ba�lantılı olmadı�ı klasik yakla�ımdakine göre, çok daha hızlı 

olarak artar (Tablo 4.1’ i okuyunuz). Diyelim ki, bilinen bir telefon numarasının 

kime ait oldu�unu bulmak amacıyla, telefon numaralarını içeren bir veritabanı 

inceleniyor. Klasik yakla�ımda, kontrol edilmesi gereken giri� sayısı, tüm dizinde yer 

alan verilerin yani telefon numaralarının sayısına e�ittir. Verilerin arasındaki 

ba�lantıları göz önüne alarak 1997 yılında Lov Grover tarafından geli�tirilen bir 

algoritmaysa, bir kuantum bilgisayarın tarayaca�ı giri� sayısının, toplam giri� 

sayısının kareköküne e�it oldu�unu göstermi�tir. 
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  Tablo 4.1 Kuantum Arama 

Kuantum mekani�inin bir di�er ilkesi olan kuantum giri�imi, belli uygulamalarda, karı�mı� 

(dolanık) sistemlerin yapı�ıklı�ını korumakla ilgili sorunların üstesinden gelmek için kullanılabilir. 

Bu ke�if yeni ortaya çıkmı� olsa da, veritabanı ara�tırmaları için önemli vaadlerde bulunmaktadır.  

Bu fikir, temeli aslında lise yıllarında ö�retilen, tanıdık bir deneyden alır: Dar bir kaynaktan yayılan 

ı�ık ı�ınlarını, paralel yarıklar arasından geçirme deneyi. Bu deney sonunda ı�ık ı�ınları, belli ve 

farkedilir bir örüntü olu�turacak biçimde giri�im yaparlar. Tek foton ve elektronları kullanarak 

atomaltı düzeyde yapılan benzer bir deney de, aynı sonucu ortaya çıkarır. ABD’ deki Rochester 

Üniversitesi’ nden bir grup, trilyonlarca giri� içeren bir veritabanından, tek bir aramayla istenen 

kaydı bulabilecek bir araç geli�tirmek için, bu davranı�ı kullandılar. Araç bilgiyi, ses dalgaları 

etkisiyle titre�en telluryum dioksit’ ten yapılmı� bir kristalin içinde saklamaktadır. Ses dalgaları, 

kristalin bazı kısımlarını sıkı�tırırken, di�erlerini  geni�letir. Böylece verileri �ifrelemek için 

kullanılabilecek bir dalga frekansı yaratır. Veriyi aramak için, lazer ı�ı�ı iki kola ayrı�tırılır ve 

kristale do�ru hedeflenir. Kollardan biri, tayf olu�turmak amacıyla bir prizmanın içinden geçer. 

Daha sonra iki kol yeniden birle�ir ve ilk ba�taki orijinal ı�ık demetiyle kar�ıla�tırılır. Bu 

kar�ıla�tırma sonucunda elde edilen giri�im deseni, aranmakta olan veriye kar�ılık gelen dalga 

boyunu tanımlamak için okunur. Rochester’ lı ekip yaptıkları deneyde, titre�en kristalden 50 farklı 

frekansta ı�ık geçirdiler. Daha sonra da de�i�ikli�e u�rayan frekansı kullanarak, aranılan veriyi 

buldular. Örne�in 20. frekansın de�i�ikli�e u�raması, aranan bilginin veritabanında 20. konumda 

oldu�u anlamına gelir. Bu yakla�ımın en cezbedici yanıysa, ı�ı�ı kontrol etmenin kübitleri kontrol 

etmekten çok daha kolay olmasıdır. 

 

Kuantum mekani�inin dolanıklık (entanglement) olarak bilinen bir ba�ka özelli�i de 

kuantum bilgisayarlar için hayati önem ta�ır. Kuantum mekani�ine göre, iki atoma 

bir dı� kuvvet uygulanırsa, uygulanan bu kuvvet ikisinin birbirine karı�masına neden 

olur. Birbirlerinden milyarlarca ı�ık yılı uzakta evrenin bir yerlerinde olsalar bile, bu 

iki atom birbirlerine dolanık olarak kalır. Bu iki atom üzerine herhangi bir kuvvet 

uygulanmadı�ı sürece, tüm yönlerde spin hareketini sürdürür. Ama bir kez kuvvet 

uyguladıktan ve birbirleriyle dolanık hale gelmesine neden olundu�u an, atomlardan 

biri, spin yönlerinden birini seçerek kararlı bir duruma geçer. Bu durumda bu atomla 

dolanık durumda bulunan ikinci atomsa, zıt yönlü spini seçer. Aslında bir tür ileti�im 

biçimi olan bu özellik, bilimadamlarının kübitlere do�rudan bakmadan, spin 

yönlerini bilmelerini sa�lar. Birbirine karı�mı� atomlardan birinin spin yönü yukarıya 

do�ruysa, di�er uçtakinin a�a�ıya do�ru oldu�u hemen anla�ılabilmektedir. Bu 

özellik kullanılarak, kübitlere dı�arıdan bir kuvvet uygulanarak hesaplama süreci 



 61

durdurulur ve kübitler tek bir yanıtta karar vermeye zorlanır. Bu durum anlık olarak 

gerçekle�ti�inden, ı�ık hızına meydan okuyor gibi görünür. Bu nedenle dolanıklıkla 

ilgili kuramlar, bilimadamlarının kuantum bilgisayarlardaki hesaplama hızının 

artırılabilmesinin bir yolu oldu�unu  öngörmelerini sa�lamı�tır. Bugünün 

bilgisayarlarının hızları, bir tek elektronun bir kablo boyunca ne kadar hızlı hareket 

edebilece�iyle sınırlandı�ı bir noktadadır. Dolanıklık özelli�i sayesinde, kuantum 

bilgisayarlarda bu sınır a�ılabilir. 

4.8 �lk Kuantum Bilgisayarlar 

Kuantum bilgisayarların öyküsü, fizikçilerin atomların birer do�al küçük hesap 

makinesi oldu�unu fark etmesiyle ba�lamaktadır. Bir pusulanın ibresininki gibi, 

atomların da do�al bir yönü vardır. Bu yöne spin (dönme) denir. Spinin yönü 

yukarıya ya da a�a�ıya do�ru olabilir. Bu durum, bilgisayarlarda halen kullanılmakta 

olan, tüm bilgilerin 1’ lerden ve 0’ lardan olu�an dizilerle gösterildi�i teknolojiyle 

tam da birbirine uymaktadır. Atomun yukarıya do�ru olan spini 1, a�a�ıya do�ru 

olan spiniyse 0 olarak kabul edilebilir. Bu durumda spini yukarıya ya da a�a�ıya 

hareket ettirmek, küçük bir transistörü açık ya da kapalı konuma, bir ba�ka deyi�le 1 

ya da 0’ a getirmekle aynı �eydir. 

18 Nisan 1998’ de MIT’ den Neil Gershenfeld ve IBM’ den Isaac Chuang’ ın 

olu�turdukları ilk kuantum bilgisayar, 2 kübitten olu�uyordu. Bir bilgisayardan daha 

çok, küçücük bir tost makinesi görünümündeki bu araç, cüce boyutlarına kar�ın, belli 

algoritmaların sunumunu ba�arılı bir �ekilde gerçekle�tirebildi. Gershenfeld ve 

Chuang, karbon ve hidrojen atomlarından olu�an sıvı kloroformla doldurdukları bir 

test tüpünü, kontrollü manyetik atmalar yayan bir manyetik bobinle zayıflattılar. 

Kloroform’ daki atomlar do�a tarafından öngörülen örüntüye uygun olacak biçimde, 

spinleriyle dans ettiler. Bu a�amadan sonraysa, genellikle beyin taramaları için 

kullanılan, NMR (Nuclear Magnetic Resonance) makinesini devreye soktular. NMR, 

dans etmekte olan atomlardan bazılarını dürtükleyerek, di�er atomların spinlerini 

etkiledi. Böylece karbon atomlarının spinleri, üzerlerine do�rudan bir temas 

olmaksızın, kuantum bilgisayar görevini yapacak �ekilde programlanmı� oldu. 

Atomların dansı, manyetik alanda az da olsa bir de�i�iklik olu�masına neden olur. �ki 

ara�tırmacı, bu de�i�ikli�i ölçerek, kuantum hesaplamalarının sonucunu okumu�tur.  
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Bir yıl sonra aynı ikili, bilgisayarlarını 3 kübitlik bir sürüme yükseltti. Sunum yine 

önceki algoritmalar üzerinden yapıldı. 15 A�ustos 2000’ deyse Isaac  Chuang, IBM, 

Stanford Üniversitesi ve Calgary Üniversitesi’ nden olu�an ekiplerle, 5 kübitlik 

bilgisayarı yaptıklarını duyurdu. Bu da NMR tabanlı bir kuantum bilgisayardı. Ancak 

bu kez florin atomları kullanılmı�tı ve düzen saptama yetene�i daha da geli�mi�ti. 

Bu, kuantum bilgisayarların �ifre kırma kapasitesi için çok önemli bir özellikti. 19 

Aralık 2001’ de Chuang’ ın ekibi yaptıkları 7 kübitlik bir kuantum bilgisayar 

sunumuyla, yeni bir önemli adım attı. Yakla�ım, bir yıl önceki 5 kübitlik bilgisayarda 

kullanılanla aynıydı. Ancak bu defaki kuantum bilgisayarı, 5 florin atomu ve 2 

karbon atomundan olu�uyordu. 

4.9 Kuantum Bilgisayar Mimarileri 

Kuantum bilgisayarların gerçeklenmesine ili�kin olarak günümüzde üzerinde 

çalı�ılmakta olan çe�itli mimariler mevcuttur. Ba�lıcaları �unlardır: 

� �yon tuza�ı mimarisi (�ekil 4.8.a). 

� NMR (Nükleer Manyetik Rezonans) mimarisi (�ekil 4.8.b). 

� Nanotüp mimarisi (�ekil 4.8.c). 

Bu mimariler �ekil 4.8’ de de gösterilmi�tir. 

 

 

     a) 
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     b) 

 

 

     c) 

�ekil 4.8 Kuantum bilgisayar mimarileri 
a) �yon tuza�ı mimarisi. 
b) NMR (Nükleer Manyetik Rezonans) mimarisi. 
c) Nanotüp mimarisi. 

4.10 Temel Problemler 

Kuantum bilgisayarla ilgili olarak atomik boyutta çözülmesi gereken birçok problem 

bulunmaktadır. Fiziksel olarak bir kuantum bilgisayarının nasıl in�a edilece�i bir 
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yana, ana problemlerden biri bir kuantum yazmaç’ ından (register, saklayıcı), var 

olan tutarlı enerji seviyesini de�i�tirmeden nasıl okuma yazma yapılaca�ıdır. Bu 

kuantum fizi�inin çözmek için u�ra�tı�ı en önemli problemlerden biridir, fakat ondan 

önce çözülmesi gereken problem normal ko�ullarda bir kuantum sisteminde bitleri 

(Kübit, Quantum Bit) modellemek için kullanılan kuantum parçacıklarının tutarlı 

enerji seviyelerinde tutulabilmesini sa�layacak pratik bir yöntemin bulunmasıdır. 

Üzerinde durulması gereken ba�ka bir konu ise atomik seviyede, kübit’ in çevresel 

�artlardan etkilenmemesi için nasıl izole edilece�idir. 

Dolanıklık özelli�inin, hesaplama hızları alanında getirece�i avantajların yanısıra, 

yarattı�ı bazı sorunlar da vardır. Dolanıklık özelli�ini kullanmak için atomların 

üzerine bir kuvvet uygulandı�ında, kübitler belli bir spin yönünde karar kılıp, üst 

üste binme özelliklerini kaybeder. Bir ba�ka deyi�le, kübitler rahatsız edildiklerinde 

kuantum do�alarını yitirip, dijital hale gelirler. Yabancı tek bir fotonun varlı�ı bile, 

ortalı�ın karı�ması için yeterlidir. Böyle bir durumda, dalga tepeleri çakı�ır ve 

geleneksel 1 ve 0’ larla ba�ba�a kalınır. Bunun ya�anmaması için, kuantum 

bilgisayarlarda kullanılacak anahtarların (switch) kesinlikle rahatsız edilemez olması 

gerekir. Çünkü bir kuantum bilgisayarın do�ru biçimde i�leyebilmesi, temelde hiçbir 

dı� etki olmadan bir çok kübit arasında gerçekle�ecek etkile�ime dayanmaktadır.  

Kuantum bilgisayarların bu özelli�i, hesaplamayı gerçekle�tiren atomların 

çevrelerinden tamamen izole edilmi� olmalarını gerektirmektedir. Çünkü ba�ka bir 

atom ya da foton gibi bir parçacıkla ya�anacak en ufak bir etkile�im, parçacı�ın bir 

spin yönü seçmesine neden olarak, hesaplama sonucunun zarar görmesine neden 

olmaktadır. Ancak, kuantum bilgisayarların dı�arıdan etkilenmemesinin nasıl 

sa�lanaca�ı sorusu, henüz yanıtlanabilmi� de�ildir. Bunun için gerekli teknoloji, 

bugünün olanaklarının ötesindedir. 

Bilim adamlarını karamsarlı�a dü�üren ve çözülmesi gereken bu kadar problem 

olmasına ra�men, bu problemler çözüldü�ü takdirde, kuantum bilgisayarları, klasik 

bilgisayarlarla yapılması mümkün görünmeyen birçok hesaplamayı 

yapabileceklerdir. Karamsarlı�a dü�meyen birçok bilim adamı kuantum 

bilgisayarları ile i�letilebilecek algoritmalar üzerinde çalı�maktadırlar. Ayrıca 

kuantum pozisyonları bozulmadan, hataya ba�ı�ık sistemler için öngörülmü� 

modellerde bulunmaktadır. 
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4.11 Kuantum Bilgisayarların Gelece�i 

Hesap yaparken bilgisayar çipleri yerine atomları kullanan kuantum bilgisayarlar 

için, dünyadaki büyük üniversitelerin tümü çalı�malarını sürdürmektedir. IBM ve 

Hewlett Packard gibi �irketler de, i�in içine hızla dalmı� durumdadır. Kuantum 

bilgisayarların getirece�i avantajların yanısıra, yarataca�ı riskler konusunda da 

oldukça ku�kucu olan ABD yönetimiyse, en donanımlı kuantum bilgisayar 

laboratuvarlarına sahip durumdadır.  

Bir zamanlar transistör nasıl vakum tüplerinin yerini aldıysa, kuantum bilgisayarlar 

da bir gün silikon çiplerin yerini alacaktır. Ancak, günümüz ko�ulları kuantum 

bilgisayar ara�tırmaları için hâlâ yetersizdir. Kuantum bilgisayarlar alanındaki pek 

çok ara�tırma, hâlâ yalnızca teorik düzeydedir. Günümüzdeki en geli�kin kuantum 

bilgisayarlarsa, 7 kübitten öteye gidebilmi� de�ildir. Kullanılabilir kuantum 

bilgisayarlar içinse çok daha fazlası gerekmektedir.  

Ancak yine de son yıllarda kübitler alanında ya�anan önemli pek çok geli�meyi göz 

ardı etmemek gerekir. Henüz ortaya çıkarılmı� tam bir kuantum bilgisayar yoksa da, 

hata düzeltimi ve algoritma yapılandırılması gibi gerekli pek çok mekanizma 

olu�turulmu� durumdadır. Dijital süreçlerdeki gibi yalnızca iki durumlu de�il de çok 

durumlu olduklarından, kuantum bilgisayarlar, hata düzeltim i� ve hesapların 

güvenilirli�i gibi konularda analog bilgisayarlarda ya�anan bazı sorunları 

ya�ayacaklardır. Fizikçiler, kübitlerle ne tür bir hata düzeltimi yönteminin çalı�aca�ı 

ve genel kuantum hesaplamaları konularını hâlâ tartı�maktadır. Bu sorunların a�ılıp 

dijital hesaplama olanaklarının ötesine geçilip geçilemeyece�iyse, hâlâ belirsiz.  

Bu sorunların dı�ında ba�ka pratik bazı problemler de bulunmaktadır. Öncelikle 

NMR spektrometreleri büyük, karma�ık, pahalı ve çok dü�ük sıcaklıklarda 

çalı�abilen araçlardır. Ayrıca çok daha büyük kübit dizilerinin geli�tirilebilmesi için, 

karma�ık moleküller ya da polimerler bulunması gerekir. Buradaki en büyük çıkmaz, 

ço�u polimerin temelinin karbon olması ve bu polimerlerin, spini olmayan Karbon12 

bulunduruyor olmalarıdır. Masalarımızın üzerinde birer tane kuantum bilgisayar 

durması için a�ılması gereken sorunlardan biri de maliyettir. Gershenfeld ve Chuang’ 

ın yaptıkları 2 kübitlik ilk kuantum bilgisayarın maliyeti, 1 Milyon dolardır. Bugüne 

kadar yapılan çalı�malar da, bu maliyeti azaltma yolunda pek ba�arılı olamamı�tır.  
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    Tablo 4.2 Çe�itli Gaflar 

Gelece�in bilgisayarlarının nasıl bir�ey olacakları, i�lemcilerinin hızları ya da belleklerinin 

kapasiteleri gibi konularda söylenenler uçuk geliyor olabilir. Bunların asla gerçekle�meyecek, ancak 

bilim kurgu filmlerinde rastlanabilecek türden “fantezi” bilgisayarlar oldu�u da dü�ünülüyor olabilir. 

�nsanlı�ın böylesine geli�kin bilgisayarlara aslında hiç bir zaman gereksinim duymayaca�ı 

sanılıyordur belki de. O halde bilgisayar dünyasındaki ki�ilerin, zaman içinde söyledikleri sözlere 

�öyle bir göz atalım. Gerçekten çok e�lenceli sözler! 

“Bence yakla�ık be� bilgisayarlık bir dünya pazarı var.” 1943, Thomas Watson, IBM Ba�kanı. 

“Gelecekte bilgisayarların a�ırlı�ı 1,5 tondan daha az olabilir.” 1949, Popular Mechanics. 

“Bu ülkenin dört bir yanını gezip, en önemli ki�ilerle konu�tum ve vardı�ım sonuç �u: Emin olun ki 

veri i�leme, bu yılın sonuna kadar bile varlı�ını sürdüremeyecek, gelip geçici ve anlamsız bir 

modadan ba�ka bir�ey de�il.” 1957, Prentice Hall’ ın �� Dünyası konulu kitaplarının editörü. 

“Peki ama, bu ne gibi bir i�e yarayabilir ki?” 1968, Mikroçipler konusunda yorum yapan bir IBM 

Mühendisi.  

“Atari’ ye gittik ve dedik ki: ‘Elimizde harika bir�ey var. Bazı parçaları �imdiden hazır. Bize maddi 

destek sa�larsanız, gerisini de tamamlayaca�ız. �sterseniz yaptı�ımız �eyi tüm haklarıyla size de 

verebiliriz. Bize belli bir maa� ödemeniz yeterli. Sizin için de çalı�abiliriz. Tek istedi�imiz, bir an 

önce bu �eyin yapımını tamamlamak.’ Aldı�ımız yanıtsa �uydu: ‘Hayır!’. Daha sonra aynı öneriyi 

götürdü�ümüz Hewlett-Packard yetkililerindense ‘Size ihtiyacımız yok. Üstelik, daha üniversite 

mezunu bile de�ilsiniz.’ yanıtını aldık.” 1976, Apple’ ın kurucularından Steve Jobs, Steve Wozniak’ 

la birlikte geli�tirdikleri ilk ki�isel bilgisayarın hikayesini anlatıyor. 

“Bir insanın evinde bir bilgisayarı olmasını istemesini gerektirecek hiç bir neden yok.” 1977, Digital 

Equipment �irketinin kurucusu ve ba�kanı Ken Olson. 

“640K herkes için fazlasıyla yeterli.” 1981, Bill Gates. 

 

Kuantum bilgisayarların gerçekle�ip gerçekle�emeyece�iyle ilgili tartı�malara, her 

gün bir yenisi eklenmektedir. Bazıları bunun imkansız oldu�unu savunurken, bazıları 

da yarataca�ı tehlikeler nedeniyle kuantum bilgisayarları kar�ısına almı� durumdadır. 

Kuantum bilgisayarlar alanında yıllardır çalı�makta olanlar bile, yeni kübit 

dizilerinin eklenip eklenemeyece�i konusunda emin de�iller. Ancak kuantum 

bilgisayarlara sonuna kadar inananlar da var. Bu alanın öncülerinden Neil 

Gershenfeld’ e göre, kuantum bilgisayarlar yakın bir gelecekte ya�amımızın bir 
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parçası olacaklar. Çünkü Gershenfeld, do�anın zaten nasıl hesap yapılaca�ını bildi�i, 

ancak bizlerin henüz ona do�ru soruları nasıl sormamız gerekti�ini bilmedi�imiz 

görü�ünde. Gerçekten kullanılabilir bir kuantum bilgisayarı üretilebilecek mi 

sorusuna net bir yanıt verebilmekse, bugün için olanaksız. Zaten kuantum dünyasını 

yöneten de “belirsizlik ilkesi ”de�il mi? [28 - 35] 
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5.  KLAS�K KR�PTOGRAF�  

Kripografinin amacı, bilgiyi, sadece gerçek alıcısının alaca�ı �ekilde iletmektir. 

Ba�langıçta, �ifreli metnin güvenli�i, �ifreleme ve �ifre çözme prosedürlerinin 

tümünün gizlili�ine ba�lıydı. Ancak, bugün, �ifreleme ve çözmede kullanılan 

algoritmaların herhangi bir kimseye rahatlıkla açıklanabilece�i ve bunun herhangi bir 

�ifreli metnin güvenli�ine bir zarar getirmeyece�i �ifreler kullanmaktayız4. Bu tür 

�ifrelerde, �ifreleme algoritmasının giri�ine, �ifrelenecek metinle birlikte, anahtar 

adı verilen, belirli parametreler de uygulanmaktadır. �ifre çözerken de, �ifre çözme 

algoritmasının giri�ine, �ifresi çözülecek metinle birlikte bu anahtar da uygulanır. 

�ifreleme ve �ifre çözme algoritması herkese açıklanabilir. �ifreli bilginin güvenli�i 

tamamen anahtarın gizlili�ine ba�lıdır. Anahtar yeterince uzun ve rasgele seçilmi� bit 

katarlarından olu�malıdır. [36] 

Tablo 5.1 Temel Kavramlar 

Temel Terimler 

Kriptografi, özetle, mesajların gizli tutulması sanatı veya bilimidir. Kriptografik teknolojide bir 
bilginin içeri�inin ba�kalarının anlamayaca�ı hale getirilmesine �ifreleme denmektedir. Bu bilgi bir 
yere iletilmek amacıyla �ifrelenen bir mesaj veya saklanmak amacıyla �ifrelenen bir bilgi olabilir. 
�ifreleme i�lemi, birbirinden farklı matematiksel özelliklere sahip olan farklı kriptografik 
algoritmalardan biri kullanılarak yapılır. �ifreli mesajdan ana mesajı elde etme i�lemine �ifre çözme 
denir. �ifreleme ve �ifre çözme bir veya iki farklı anahtarın yardımıyla yapılır ve anahtar olmadan bir 
mesajı �ifrelemek veya �ifresini çözmek mümkün de�ildir. Burada sözü edilen anahtar, kriptografi 
algoritmasının kullandı�ı uzun sayı dizisi anlamına gelmektedir.  

Kriptografi’ de �ifrelerin kırılması sanatı ise Kriptanaliz olarak adlandırılır, örne�in do�ru anahtarı 
bilmeden �ifreli mesajdan ana mesajın elde edilmesi kriptanalizin konusudur. Kriptografi ile 
u�ra�anlara kriptograf ve kriptanalizin uygulamacılarına kriptanalist denir. 

Kriptografi gizli mesajla�ma, onaylama, dijital imzalar, elektronik para ve di�er uygulamaların tüm 
yönleriyle ilgilidir. Kriptoloji, kriptografik metotların matematiksel temelleriyle ilgilenen bir 
matematik dalıdır. [37] 

                                                
4 Mevcut bilgisayar teknolojisi göz önüne alınarak kırılmaz oldu�u söylenen bu algoritmaların 

kuantum alanında ya�anan geli�melerden sonra, kuantum bilgisayarları ile, kolayca kırılabilece�i 
görülmü�tür. 
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Temel Kriptografik Algoritmalar 

Geçmi�te ilgilenilen kriptografi algoritmaları algoritmanın gizlili�ine dayanmaktaydı. Günümüzde 
kullanılmakta olan modern ve güçlü oldu�u söylenen �ifreleme algoritmaları ise artık gizli de�ildir. 
Bu algoritmalar güvenliklerini kullandıkları farklı uzunluk ve yapılardaki anahtarlarla sa�larlar. Bütün 
modern algoritmalar �ifrelemeyi ve �ifre çözmeyi kontrol için anahtarları kullanır. Bir anahtar ile 
�ifrelenmi� bilgi, kullanılan algoritmaya ba�lı olarak, ilgili anahtar ile çözülebilir. 

Anahtar temelli algoritmaların iki çe�idi vardır; simetrik (veya “gizli anahtarlı”) ve asimetrik (veya 
“açık anahtarlı”) algoritmalar. Aralarındaki fark, simetrik algoritmalar �ifreleme ve çözme i�lemleri 
için aynı anahtarı kullanırken (veya çözme anahtarı �ifreleme anahtarından kolayca türetilebilir), 
asimetrik algoritmalar �ifreleme ve çözme için farklı anahtar kullanırlar ve çözme anahtarı �ifreleme 
anahtarından elde edilemez5. 

 

 

Güvenli ileti�imin ilk a�aması, iki tarafta da �ifrelemede/�ifre çözmede kullanılacak 

anahtarı belirlemektir. Anahtar belirlendikten sonra, sonraki ileti�im kalabalık bir 

ortamda anons yapılmaya benzer bir �ekilde, �ifreli bilgilerin herkese açık, birinin 

araya girip hattı dinlemesine kar�ı savunmasız, bir haberle�me kanalı üzerinden 

iletimini içerir. Ancak anahtarı belirlemek için, iki tarafın, çok güvenli bir kanal 

kullanması gerekir. Teknolojik açıdan bakıldı�ında ilke olarak, bu �ekildeki klasik 

anahtar da�ıtımı, her iki tarafın da haberi olmadan, üçüncü ki�iler tarafından pasif 

olarak gözlenebilir. Kolay olmamakla birlikte, üçüncü ki�ilerin yapacakları �ey, 

anahtarın6 de�i� toku� edildi�i hat üzerinde bir dizi ölçüm yapmaktır. 

Tablo 5.2 Temel Kriptografik Servisler 

Kriptografi bilgi güvenli�ini inceleyen bilim dalıdır. Güvenilirlik, veri bütünlü�ü, kimlik do�rulama 
gibi bilgi güvenli�i konularıyla ilgilenen matematiksel yöntemler üzerine yapılan çalı�malar olarak da 
tanımlanabilir.  

Modern kriptografinin ilgilendi�i ana konular �unlardır: 

� Gizlilik – Bilgi istenmeyen ki�iler tarafından anla�ılamaz. Bu servis bilginin yetkisiz 
kimseler tarafından incelenememesini garantiler. Yani, örne�in, sizden ba�ka hiçbir kimsenin 
size gönderilmi� olan bir elektronik posta’ yı okuyamamasını garantiler. 

� Bütünlük – Bilgi yolda iletilmesi veya bir ortamda saklanması sırasında, farkına varılmadan 

                                                                                                                                     
5 Anahtarı elde etmek için gerekli olan i�lemler günümüz bilgisayarları için oldukça zordur, hatta 

imkansızdır da denebilir. Ancak bir kuantum bilgisayar için bunlar problem de�ildir, nerdeyse 
birkaç saniyede halledilebilecek basit i�lerdir. 

 
6 Bahsedilen sadece tek bir “gizli” anahtarı olan simetrik kripto sistemleri için geçerlidir. Açık 

anahtarlı kripto sistemlerin böyle bir anahtar de�i� toku� problemi bulunmamaktadır. 
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de�i�tirilemez. Bu servis güvenilir bir ki�i ya da ki�iler tarafından size gönderilmi� olan 
bilgilerin, size gönderildikten sonra herhangi bir �ekilde de�i�tirilmedi�ini ve de�i�tirilmemi� 
olarak size ula�tı�ını garantiler. Yani, örne�in biri size bir elektronik posta göndermi�se, bu 
elektronik postanın size gelirken yolda de�i�tirilip de�i�tirilmedi�ini anlamanızı garantiler. 

� Kimlik belirleme – Gönderen ve alıcı, birbirlerinin kimliklerini do�rulayabilirler. Bu servis 
bilginin do�ru ki�iden geldi�inden ve do�ru ki�i tarafından alındı�ından emin olunmasını 
sa�lar. Yani örne�in, birinden bir elektronik posta aldı�ınızda bu elektronik postayı size 
gerçekten o ki�inin gönderdi�ini anlamanızı garantiler. 

� Reddedilemezlik – Bilgiyi olu�turan ya da gönderen, daha sonra bilgiyi kendisinin 
olu�turdu�unu veya gönderdi�ini inkar edemez. Bu servis inkarın önüne geçmede kullanılır. 
Yani örne�in, biri size bir elektronik posta göndermi�se, bu elektronik postayı size kesinlikle 
o ki�inin gönderdi�ini kanıtlar. Bu servis yukarda söz edilen kimlik do�rulama servisinin bir 
parçasıdır. 

“Bilgi güvenli�i” ba�kası tarafından dinlenme, bilginin de�i�tirilmesi, kimlik taklidi gibi tehditlerin 
ortadan kaldırılması ile sa�lanır ve bu amaçla kullanılan temel araç kriptografidir. 

 

 

Matematikçiler anahtar da�ıtım problemini çözmek için çok çalı�mı�lardır. 1970’ 

lerde “Açık anahtar” sistemler �eklinde çok zekice bir ke�if yapılmı�tır. Bu tür 

sistemlerde tarafların haberle�me öncesi bir gizli anahtar üzerinde anla�maları 

gerekmez. �ki anahtarla güvenlik ilkesi üzerine çalı�ırlar, �ifrelemede kullanılmak 

üzere bir açık anahtar ve çözmede kullanılmak üzere bir gizli anahtar. Mesajı 

�ifrelemede kullanılacak anahtara herkes sahiptir, ancak �ifreli mesajı çözmek için 

kullanılacak anahtarı sadece bir ki�i, mesajın gerçek alıcısı, bilir. Dolayısıyla, 

�ifreleme i�lemini herhangi bir ki�i gerçekle�tirebilir, ama �ifreyi ancak bir tek ki�i 

çözebilir. Bu tür sistemler, belirli matematiksel i�lemleri bir yönde yapmanın 

kolaylı�ı, di�er yönde yapmanın ise çok zor oldu�u gerçe�ini kullanırlar. Bu tür 

sistemlerde anahtar da�ıtımı problemi ya�anmamasına ra�men, güvenlikleri, çok 

büyük tamsayıların çarpanlara ayrılmasının güçlü�ü gibi, kanıtlanmamı� 

matematiksel varsayımlara ba�lıdır. Örne�in, en popüler açık anahtar kriptosistemi 

olan RSA, güvenli�ini, bu, büyük tamsayıların çarpanlara ayrılmasının güçlü�ü 

varsayımından alır. Bu, e�er matematikçiler ve bilgisayar bilimciler büyük 

tamsayıları çarpanlara ayırmak için hızlı ve akıllı prosedürler geli�tirirlerse, açık 

anahtar kriptosistemlerin tüm gücü ve güvenli�i bir anda kaybolacak demektir. 

Gerçekten, kuantum hesaplamadaki yeni çalı�malar kuantum bilgisayarların,  klasik 

meslekta�larına göre çarpanlara ayırma i�lemini çok daha hızlı bir �ekilde 

gerçekle�tirebildiklerini göstermektedir. 
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�ekil 5.1 Gizli Anahtar. Hem 
gönderici taraf hem de alıcı taraf 
gizli anahtara sahip olmalıdır. 

5.1 Gizli Anahtarlı Kriptografi  

Gizli anahtarlı �ifreleme sistemi, “Simetrik 

�ifreleme Sistemi”, “Simetrik Kriptografi”, 

“Geleneksel Kriptografi” gibi adlarla da 

anılmaktadır. �ngilizce de ise “Secret-Key 

Cryptography”, “Conventional Cryptography” 

gibi terimler kullanılmaktadır. 

�ifreleme ve de�ifre i�lemi için aynı gizli anahtar, 

yani tek bir anahtar kullanılır (�ekil 5.1 ve �ekil 

5.2). Oldukça hızlı bir �ifreleme tekni�idir. 

Dezavantajı ise anahtarın iki tarafta da bulunması gereklili�idir. Anahtarın ta�ınması 

güvenli�i olmayan bir �ekilde yapılamaz çünkü gizli anahtar saldırganın eline 

geçerse �ifrelemenin bir anlamı kalmayacaktır. 

Diskteki bir dosyanın �ifrelenmesi gizli anahtarlı kriptografi ile yapılabilmektedir. 

Örne�in DES (Data Encryption Standard) algoritması gizli anahtarlı �ifreleme 

kullanan ve bu i� için kullanılabilecek bir standarttır. 

Tablo 5.3 Simetrik Kriptografi Algoritmaları 

Simetrik kriptografi algoritmalarında, �ifrelemek ve �ifre çözmek amacıyla aynı, tek bir, anahtar 
kullanılır. Dolayısıyla, bu tip algoritmalarda, anahtarın gizlili�i çok önemlidir. �ifreleme ve çözme 
için simetrik algoritmaların kullanılmasına “simetrik anahtarlı kriptografi” denmektedir. Anahtarın 
gizlili�inden dolayı “gizli anahtarlı kriptografi” olarak da adlandırılır. Bazen “geleneksel kriptografi” 
olarak adlandıranlar da bulunmaktadır. Simetrik anahtarlı kriptografide, anahtarların taraflara 
ula�tırılması i�leminin gizlili�ine dikkat edilmesi gereklidir. Anahtarın kar�ı tarafa iletilmesi amacıyla, 
çift anahtarlı yapı kullanılabilir. 

Basit bir simetrik �ifreleme �ekil 5.2’ de görüldü�ü gibidir. Gönderici mesajını bir simetrik �ifreleme 
algoritması7 ve bir gizli anahtarla �ifreler ve �ifreli mesajı (açık, güvensiz) bir haberle�me kanalı 
üzerinden (örne�in; �nternet, telefon hattı, vb.) alıcı tarafa gönderir. Alıcı gelen �ifreli mesajı, ilgili 
çözme algoritması ve ilgili anahtarla8 çözer ve kendisine gönderilen mesajı okur.  

Simetrik algoritmalar akan �ifre (stream cipher) ve blok �ifre (blok cipher) olarak ikiye ayrılabilir. 
Akan �ifre’ ler belli bir anda bir bitlik düz metni �ifreleyebilirken, blok �ifre’ ler pek çok biti alıp 
(tipik olarak modern �ifre’ lerde 64 bit) bunları tek bir birim olarak �ifrelerler. 

                                                
7 Pek çok simetrik �ifreleme algoritması (DES, 3DES, IDEA, AES, vb.) �nternet üzerinde ve 

Kriptografi kitaplarında açıkça yayınlanmaktadır. 
8 Simetrik �ifrelemede, �ifreleme algoritması ile çözme algoritması ve �ifreleme anahtarı ile çözme 

anahtarı genellikle aynıdır. 
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5.1.1 Tek Kullanımlık �erit  

Oldukça güvenli bir �ifreleme sistemidir. O kadar güvenlidir ki, Washington ile 

Moskova arasındaki diplomatik bilgilerin alı�-veri�inde bu kriptosistemin 

kullanıldı�ı söylenmektedir. Vernam �ifresi olarak da bilinmektedir. 1917 yılında 

AT&T’ den Gilbert Vernam ve Binba�ı Joseph Mauborgne tarafından bulunmu�tur. 

 

�ekil 5.2 Gizli Anahtarlı Kriptografi 

�ngiliz’ cesi “One Time Pad” olan tek kullanımlık �erit, yollanacak mesaj kadar uzun 

olan bir anahtardır. Bu �eritteki harflerin rasgele seçilmi� olması gerekmektedir. 

�ifreleme i�leminde, mesajdaki her harf ve o harfin �eritteki kar�ı gelen harfi sayıya 

çevrilip toplanılır. Harfler sayıya çevrilirken alfabedeki sıra numaraları kullanılabilir. 

Toplam alfabedeki harf sayısını a�arsa alfabedeki harf sayısı toplamdan çıkartılır. 

Elde edilen sayıya do�rudan yazılır veya bir harfe çevrilir. �ifreyi çözmek için, aynı 

anahtar �erit ile i�lem tersinden yapılır; bu sefer �eritteki harfler �ifreli mesajdaki 

harflerden çıkartılır, toplam sıfırın altına dü�erse alfabedeki harf sayısı eklenir. Yani 

matematiksel olarak n alfabedeki harf sayısı ise modulo n çıkarma ve toplama 

i�lemleri gerçekle�tirilir. 

A�a�ıda örnek bir tek kullanımlık �erit uygulaması ve Tablo 5.4’ de de ayrıntılı 

açıklaması verilmi�tir. 
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 �ifresiz Metin: BUMESAJTEKKULLANIMLIKSERITILESIFRELENMISTIR 
 �erit: DOKPEZRHOCVSVMLNDTKBJTSDSULEPLSSZCHEBZMQCHJ + (mod 26)   
 �ifreli Metin:  EIWTWZAASMFMGXLALFVJTLWUANTPTDAXQGSIOLUIVPA = 

�ekil 5.3. Tek Kullanımlık �erit Uygulaması 

Tablo 5.4 Tek Kullanımlık �erit Uygulaması 

�ki ki�inin, Alice ve Bob, One Time Pad �ifreleme sistemini kullanarak haberle�mek istediklerini 
varsayalım. Bu amaçla, öncelikle, bu iki ki�i bir araya gelerek a�a�ıdaki iki adımı, birlikte, 
gerçekle�tirmelidir. [38] 

1. Haberle�me öncesi iki taraf bir araya gelerek ortak bir alfabe belirler. Örne�in, a�a�ıdaki 26 
harfli �ngiliz alfabesi gibi: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 2 1 2 2 2 3 2 4 25 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

L : alfabedeki karakter(harf) sayısı. 

Burada, alfabedeki her harf 0 ile L-1 arasında bir sayıya kar�ı dü�ürülmü�tür. Alfabe, 26 
karakterden olu�up, sadece büyük harfleri içermektedir. �stenirse, “a, b, c, d, ...” gibi küçük 
harflerle, “, ! ? .” gibi noktalama i�aretlerinin de dahil edildi�i, daha ba�ka  alfabeler de 
kullanılabilir. 

2. Daha sonra, yine iki taraf birlikte, gizli haberle�melerinde kullanmak üzere bir veya daha fazla 
sayıda �erit belirler. �eritler için belirli bir uzunluk belirlenebilir. �ki taraf bir araya geldi�inde 
bir seferde bol miktarda �erit hazırlayarak, sık sık bir araya gelip �erit hazırlama zahmetinden 
kurtulabilirler. Taraflarımızın elinde a�a�ıdaki gibi bir �erit bulunuyor olsun: 

D O K P E Z R H O C V S V M L N D T K B J T S D S U 

L E P L S S Z C H E B Z M Q C H J X     •  •  •    X 

�erit, “DOKPEZRHOCVSVMLNDTKBJTSDSULEPLSSZCHEBZMQCHJ  ” �eklinde devam 
etmektedir. �eride iki taraf da sahiptir. 

Taraflar birlikte alfabe ve �eritleri belirledikten sonra, One time pad �ifreleme sistemi uyarınca 
güvenli olarak haberle�ebilirler. Alice’ in Bob’ a mesaj göndermek istedi�ini varsayalım: 

2. Alice’ in öncelikle yapması gereken i�, mesajını belirledikten sonra, bunu belirledikleri alfabe 
uyarınca sayılara dönü�türmektir. Örne�in, Alice’ in Bob’ a göndermek istedi�i mesajı 
“BUMESAJTEKKULLANIMLIKSERITILESIFRELENMISTIR” olsun. Mesaj ve kar�ı gelen 
sayı dizisi a�a�ıdaki gibidir: 

B U M E S A J T E K K U L L A N I M     •  •  •    R 
1 20 12 4 18 0 9 19 4 10 10 20 11 11 0 13 8 12     •  •  •    17 

Böylece 43 tane mesaj sembolüne kar�ılık olarak 43 tane tamsayı elde edilmi� olur. Mesaj da 
oldu�u gibi, �eride kar�ı gelen sayı dizisinin de daha önce elde edilmi� olması gerekir. 

3. Alice, daha sonra mesajının herbir karakteri ile, �eridin karakterlerini, ei = mi + ki (mod L) 
i�lemine tabi tutarak mesajını �ifreler. 

 
B + D mod 26 = E 
U + O mod 26 = I 
M + K mod 26 = W 
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• 
• 
• 

Sonuçta �ifreli mesaj “EIWTWZAASMFMGXLALFVJTLWUANTPTDAXQGSIOLUIVPA” 
olarak elde edilir. 

4. Alice, �ifreli mesajı Bob’ a gönderir; sonuçta, mesajı �ifrelemek için kullandı�ı �erit bölümünü 
de imha eder. Aynı anahtarı iki defa kullanamaz. 

Bob, �ifreli mesajı aldıktan sonra, Alice’ in yaptıklarının tersini yapmak suretiyle orijinal mesajı tekrar 
elde eder. 

1. Belirledikleri alfabe uyarınca �ifreli mesaja kar�ı gelen sayı dizisini elde eder: 

E I W T W Z A A S M F M G X L A L F     •  •  •    A 

4 8 22 19 22 25 0 0 18 12 5 12 6 23 11 0 11 5     •  •  •    0 

2. mi = ei - ki + L (mod L) formülü uyarınca �ifreli mesajdan mesaja kar�ı gelen tamsayıları elde 
eder: 

 
E – D + 26 mod 26 = B 
I – O +26 mod 26 = U 
W – K +26 mod 26 = M 

 
• 
• 
• 

Sonuçta orjinal mesaj “BUMESAJTEKKULLANIMLIKSERITILESIFRELENMISTIR” olarak 
elde edilir. 

3. Bob da en son olarak, �eridin mesajı çözmek için kullandı�ı bölümünü imha eder. O da aynı 
anahtarı iki defa kullanamaz. 

Bir sonraki görü�mede iki taraf da �eridin kalan kısmından devam ederler. Senkronizasyonun 
korunması için her görü�meden sonra �eridin kullanılan kısımlarının iki tarafta da yok edilmesi 
önemlidir. 

 

 

�eritteki harflerin rasgele seçilmi� olması çok önemlidir. Harfleri rasgele seçilmi� bir 

�erite, harfleri düzenli olan bir mesaj eklersek, elde edece�imiz harfler gene rasgele 

olacaktır. Dolayısıyla bu �ifreli mesajı çözmek için hangi �eridin kullanıldı�ını 

tahmin etmekten ba�ka çaremiz yoktur. �erit ile mesaj aynı uzunlukta oldu�una göre 

(bu da bir �eridin sadece bir kere kullanılmasını gerektirir) bütün �eritleri denersek, o 

uzunluktaki bütün mesajları da elde ederiz. N sembollü bir mesaj ve L sembollü bir 

alfabe için LN tane mümkün anahtar söz konusudur. Örnekte kullanmı� oldu�umuz 

26 toplam sembol içeren basit alfabemiz ve toplam 43 sembol içeren basit 
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“BUMESAJTEKKULLANIMLIKSERITILESIFRELENMISTIR” mesajımız için 

bile 2643 tane mümkün anahtar vardır. Dolayısıyla tek kullanımlık �eridin 

güvenilirli�i kanıtlanmı�tır. �eritle �ifrelenmi� mesajdan sızan tek bilgi, onun varlı�ı 

ve uzunlu�udur. 

Ne yazık ki, tek kullanımlık �erit �ifreleme sisteminde, oldukça fazla anahtar 

tüketimi söz konusudur. Haberle�me öncesi, gönderici ve alıcı tarafın gizlice bir 

araya gelerek anahtarları belirlemesi gerekir. Ayrıca, tüm sistemin güvenilirli�i, 

belirlenen anahtarların gizli kalmasına ba�lıdır. Anahtarlar yanlı� ellere dü�tü�ünde, 

�ifrelenen mesajlar üçüncü ki�iler tarafından kolayca çözülebilecektir. Bu faktörler 

tek kullanımlık �erit kullanımını kısıtlayan etkenlerdir. Daha pratik bir sistemin, 

anahtar da�ıtımını, tarafların yüz yüze gelmesine gerek olmadı�ı, daha güvenli bir 

�ekilde gerçekle�tirmesi gerekir. 

Anahtar da�ıtımı güvenli olarak gerçekle�tirilebildi�i sürece, tek kullanımlık �erit 

yöntemi %100 güvenlik sa�layabilecek bir gizli anahtar kripto sistemidir. Bu tür 

�eritler eskiden tehlike anında hızlıca yakılabilmek için selülozdan imal edilirmi�. 

Elçilikler ülkeleri ile ileti�imlerinde güvenilirli�i sa�layabilmek için bu yöntemleri 

kullanırlarmı�; �eritler diplomatik kurye ile getirilirmi�. Bu haliyle Tek Kullanımlık 

�erit’ in oldukça hantal bir kullanıma sahip oldu�u görülmektedir. 

5.2 Açık Anahtarlı Kriptografi  

Açık anahtarlı �ifreleme sistemi Türkçe’ de “Açık Anahtarlı Kriptografi”, “Asimetrik 

�ifreleme sistemi”, “Asimetrik kriptografi” gibi adlarla da adlandırılmaktadır. 

�ngilizce de ise “Public-Key Cryptography”, “Asymetric Cryptography” 

kar�ıla�ılabilecek ba�lıca isimlerdir. 

Tek Kullanımlık �erit, simetrik �ifrelerin temel aksaklı�ını yo�unla�tırarak 

sunmaktadır: anahtar yönetimi. Bütün simetrik �ifrelerde anahtarların gizli ve güvenli 

bir kanaldan taraflara iletilmesi gerekmektedir. Bunun nedeni �ifreleme anahtarının 

çözme anahtarıyla aynı  olmasıdır. 
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�ekil 5.5 Gizli Anahtar. Gizli 
anahtar ki�iye özeldir. Sadece alıcı 
tarafta olmalıdır. Ki�i gizli 
anahtarını kimseye söylememelidir. 

         
�ekil 5.4 Açık Anahtar. Açık 
anahtar gönderici tarafta olmalıdır. 
Gizli tutulması gerekmez. Herkese 
açıklanabilir. 

1978 yılında Diffie ve Hellman’ ın ilk asimetrik 

�ifreleme yöntemini çıkarmalarıyla beraber 

�ifreyazım’ da yeni bir dönem ba�lamı�tır. 

Asimetrik �ifreleme yöntemiyle artık �ifreleme ve 

çözme anahtarları farklıdır. Matematiksel açıdan 

birbiriyle ili�kili olan iki farklı anahtar 

kullanılmaktadır. Anahtarlardan birinin 

�ifreledi�ini sadece di�eri çözebilir. 

Anahtarlardan birine “açık anahtar”, di�erine 

“gizli anahtar” adı verilir (�ekil 5.4 ve �ekil 5.5). 

Açık anahtar herkese açıklanabilir ve serbestçe 

da�ıtılır, fakat gizli anahtar saklı tutulmalıdır. Açık anahtarın �ifreledi�i bilgiyi 

sadece gizli anahtar çözebilir. Böylece gönderilen bilginin sadece gizli anahtarın 

sahibi tarafından okunabilece�i garanti edilir. Anahtarlar arasında matematiksel ili�ki 

olması açık anahtar yardımıyla gizli anahtarın kolayca bulunabilece�i anlamına 

gelmez9. Çalı�ma prensibi a�a�ıdaki gibi özetlenebilir: 

Alice Bob’ a bir mektup yollamak istiyorsa, önce Bob’ un serbestçe da�ıttı�ı açık 

anahtarını temin edip, mesajını onunla �ifreleyip 

Bob’ a yollaması gerekir (�ekil 5.6). Bob aldı�ı 

mesajı kendi gizli anahtarıyla açar. Alice ve 

Bob arasındaki hattı dinleyen Eve, Bob’ un açık 

anahtarını ve Alice’ in �ifreleyip gönderdi�i 

belgeyi yakalamı� olabilir. Ama �ifreyi çözecek 

olan gizli anahtar Eve’ de olmadı�ından belgeyi 

okuyamaz. (E�er kripto analiz uzmanı de�ilse, 

ve e�er anahtarlar yeteri kadar güçlüyse). Eve 

�ifreyi çözmeyi ba�arabilir. Ama belki bu i�lem 

yıllarca sürebilir. 

 

                                                
9 Bu konuda ilave bilgiler için “Bölüm 4: Kuantum Bilgisayar”, “Bölüm 6: Kuantum Kriptografi”, 
“Ek A: Nanotüp Bilgisayar” ve “Ek B: DNA Bilgisayar” bölümlerine de ba�vurulabilir. 
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�ekil 5.6 Açık Anahtarlı Kriptografi 

Alice’ in dikkat etmesi gereken tek nokta aldı�ı açık anahtarın gerçekten Bob’ a ait 

olup olmadı�ıdır. Açık anahtar rahatça da�ıtılabildi�inden, bunu sa�lamanın kolay 

bir yolu, anahtarı ba�ımsız çe�itli noktalara da�ıtmaktır; böylece Alice birden fazla 

yerden Bob’ un anahtarını temin edip do�rulayabilir. 

Asimetrik �ifreleme tekni�inin en önemli avantajı gizli anahtarların transferine gerek 

kalmamasıdır. Hem gizlilik hem de gizli anahtar sahibinin kimli�inin do�rulanması 

için kullanılabilir. Örne�in Alice bir belgenin kendisi tarafından gönderildi�ini 

kanıtlamak için o belgeyi gizli anahtarıyla �ifreler. Buna imzalama da denir. Alice’ in 

gizli anahtarıyla �ifrelenmi� bu belgeyi sadece Alice' in açık anahtarı çözebilir. 

Böylece belgenin Alice’ den geldi�i, yani Alice’ in kimli�i do�rulanmı� olur. Çünkü 

Alice’ in açık anahtarıyla çözülebilen bir belge sadece Alice’ in gizli anahtarıyla 

�ifrelenmi� olabilir. Bu i� aynı zamanda belgenin de�i�tirilmedi�ini kanıtlamakta da 

kullanılabilir. Fakat çok yava� olması bir dezavantajdır. 

Tablo 5.5 Asimetrik Kriptografi Algoritmaları 

Asimetrik kriptografi yapısında, açık ve gizli anahtar olarak adlandırılmı� olan bir anahtar çifti 
kullanılmaktadır. Bu nedenle “çift anahtarlı kriptografi” ya da “açık anahtarlı kriptografi” olarak da 
adlandırılır. Anahtar çiftlerini üreten algoritmaların matematiksel özelliklerinden dolayı açık-gizli 
anahtar çiftleri her ki�i için farklıdır, di�er bir deyi�le her kullanıcının açık-gizli anahtar çifti yalnızca 
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o kullanıcıya özeldir. 

Gizli anahtar, adından da anla�ıldı�ı gibi ki�inin kendisi dı�ında kimsenin bilmemesi gereken ve saklı 
tutulması zorunlu olan gizli bir bilgidir. Açık anahtar kamuya açıktır, elektronik kimlik belgelerinin 
içinde di�er ki�isel bilgilerle birlikte tutulur ve herkes birbirinin açık anahtarını elektronik 
kimliklerine ula�mak suretiyle istedi�i zaman elde edebilir. 

Basit bir asimetrik �ifreleme �ekil 5.6’ da görüldü�ü gibidir. Gönderici mesajını bir asimetrik 
�ifreleme algoritması ve alıcının açık anahtarıyla �ifreler ve �ifreli mesajı (açık, güvensiz) bir 
haberle�me kanalı üzerinden (örne�in; �nternet, telefon hattı, vb.) alıcı tarafa gönderir. Alıcı gelen 
�ifreli mesajı, ilgili çözme algoritması10 ve kendi gizli anahtarıyla çözer ve kendisine gönderilen 
mesajı okur. 

Asimetrik �ifrelemede, �ifreleme anahtarı olarak açık anahtar ve �ifre çözme anahtarı olarak da gizli 
anahtar kullanılır. Asimetrik kriptografi, �ifreleme anahtarının halka açık olmasına, bir gazetede bile 
yayınlanabilir, isteyen herkesin bu anahtarı kullanarak �ifreleme yapmasına izin verirken, sadece 
uygun/istenilen alıcı (çözme anahtarını, gizli anahtarı bilen) mesajı çözebilir. 

Genel olarak, simetrik algoritmalar bilgisayarda asimetrik olanlardan çok daha hızlıdırlar. 
Uygulamada bunlar sık sık beraber kullanılırlar öyleki açık anahtarlı algoritmalar rasgele üretilmi� bir 
�ifreleme anahtarını �ifrelemek için kullanılır ve rasgele anahtar hakiki mesajı simetrik bir algoritma 
kullanarak �ifrelemek için kullanılır. Bu bazen, hibrid (melez) �ifreleme olarak adlandırılır. 

Pek çok iyi kriptografik algoritmaların tanımları büyük kitapçılar, kütüphaneler, patent büroları veya 
�nternet’ ten elde edilebilir. En çok kullanılan ve muhtemelen en yaygın olan simetrik �ifre DES’ tir; 
yeni geli�tirilen AES en yaygın �ifreleme algoritması olarak DES’ in yerini alabilir. RSA ise 
muhtemelen en iyi bilinen asimetrik �ifreleme algoritmasıdır.  

 

 

Ço�u �ifreleme sistemi simetrik ve asimetrik �ifrelemeyi bir arada kullanmaktadırlar. 

Örne�in Alice, metin belgesini �ifreleme için simetrik �ifreleme kullanır. Simetrik 

�ifrelemede gizli kalması gereken anahtarı ise Bob’ un açık anahtarı ile �ifreler. Bob 

gizli anahtarıyla, mesajı �ifreleyen gizli anahtarı bulur. Sonra buldu�u anahtarı 

kullanarak �ifreli belgeyi de�ifre eder. 

Asimetrik �ifreleme mesajın okunmasını tek yönlü olarak engellemektedir. Yani Bob 

e�er kimli�ini do�rulamak için metin belgesini gizli anahtarıyla �ifrelerse Bob’ un 

açık anahtarını elinde bulunduran herkes bu metin belgesini okuyabilir. Bob’ un bu 

belgeyi �ifrelemesi sadece alıcıların metin belgesini Bob’ un gönderdi�inden emin 

olmasını sa�lar. Çift yönlü gizlilik sa�lamak için Bob gizli anahtarıyla �ifreledi�i 

belgeyi bir de Alice’ in açık anahtarıyla �ifrelemelidir. Böylece o belge sadece Alice 

                                                
10 Pratikte, asimetrik �ifrelemede de, �ifreleme ve �ifre çözme aynı algoritma ile, ancak farklı 

anahtarlarla, yapılır. Pek çok asimetrik �ifreleme algoritması da (RSA, El GAMAL, DSS, vb.) 
�nternet üzerinde ve Kriptografi kitaplarında açıkça yayınlanmaktadır.  
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tarafından okunabilir, aynı zamanda Alice bilgiyi gönderen ki�inin Bob oldu�undan 

emin olacaktır. 

Günümüzde pek çok açık anahtar algoritması tasarlanmı�tır; en ünlüleri arasında 

ElGamal ve Diffie-Hellman kriptosistemleri ile yaygın olarak kullanılan ve adını 

tasarımcıları Rivest, Shamir ve Adleman' ın adlarının ba� harflerinden alan ünlü RSA 

yer almaktadır. Bunların dı�ında eliptik e�riler, kombinatuardaki altküme toplamı 

sorunu (ing. knapsack/subset sum problems) ve çe�itli modüler aritmetik problemleri 

üzerine kurulmu� algoritmalar bilinmektedir. 

Açık anahtar algoritmalarının tümü çok büyük sayılarla yapılan bazı i�lemlerin bir 

yönde çok kolay, aksi yönde ise (en azından bugünkü matematik bilgimizle) çok zor 

olmasını kullanmaktadırlar. Asimetrik kriptografi terimi bu dengesizlikten 

gelmektedir. Örne�in RSA, çok büyük asal sayıları yaratmanın kolaylı�ına kar�ın 

büyük sayıların asal bile�enlerinin bulunmasının zor oldu�u varsayımına dayanır. Bu 

varsayımı destekleyen tek �ey, uzun süredir matematikçilerin tamsayıları asal 

bile�enlerine ayırmanın hızlı bir yolunu bulmamı� olmalarıdır. 

5.2.1 RSA  

Adını yaratıcıları Ron Rivest, Adi Shamir ve Leonard Adleman’ ın soyadlarının ba� 

harflerinden alan açık anahtar algoritması. Hem �ifreleme hem de sayısal imzalama 

için kullanılabilmektedir. Anla�ılması ve uygulaması oldukça kolaydır. En ünlü açık 

anahtar algoritmasıdır. 

RSA, güvenli�ini çok büyük sayıların çarpanlara ayrılmasının zorlu�undan 

almaktadır.  Algoritmanın kullandı�ı açık ve gizli anahtarlar, büyük bir asal sayı 

çiftinin (100 ile 200 dijit arası uzunlukta ya da daha uzun) fonksiyonudur. Açık 

anahtardan ve �ifreli mesajdan giderek orjinal mesajın elde edilmesi, söz edilen asal 

sayıların çarpımı olan sayının çarpanlara ayrılması ile e�it kabul edilir. RSA 

algoritmasının i�leyi�i Tablo 5.6’ da özetlenmi�tir. 

Tablo 5.6 RSA Kriptosistemi 

RSA algoritmasının gerçeklemesi �u �ekildedir: 

m = orijinal mesaj 
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c = �ifreli mesaj 

Anahtarların üretilmesi : 

Kullanılacak açık ve gizli anahtarlar a�a�ıdaki i�lemler takip edilerek elde edilir: 

1. Rasgele çok büyük p ve q asal sayıları belirlenir.  

2. n = p.q  ve  ∅(n) = (p-1).(q-1)  hesaplanır. 

3. Euclid algoritması kullanılarak  gcd(e, ∅(n)) = 1  olan rasgele bir e (0<e<∅(n))  sayısı belirlenir. 

4. Geni�letilmi� Euclid algoritması kullanılarak  d = e-1 mod ∅(n)  hesaplanır. 

5. Sonuçta gizli anahtar {d, n} ve açık anahtar {e, n} olarak elde edilir. Açık anahtar, yani {e, n}, 
herkese açıklanır. Gizli anahtar ki�iye özeldir, ba�ka hiç kimse bilmemelidir. 

açık anahtar = {e, n} 

gizli anahtar = {d, n} 

�ifreleme : 

Anahtarlar belirlendikten sonra �ifreleme i�lemi gönderici tarafta açık anahtar kullanılarak a�a�ıdaki 
gibi gerçekle�tirilir: 

c = me mod n 

Çözme : 

Alıcı taraf ise orjinal mesajı a�a�ıdaki i�lem sonucunda elde eder. 

m = cd mod n 

 

RSA algoritmasında açık ve gizli anahtarı üretmek için, öncelikle p ve q diye iki tane 

çok büyük rasgele asal sayı seçilir. Maksimum güvenlik için, p ve q aynı uzunlukta 

olmalıdır. Bu sayıların çarpımı hesaplanır: 

  n = pq       (5.1) 

Daha sonra rasgele bir e �ifreleme anahtarı seçilir; öyle ki, e ile (p-1)(q-1) çarpımı 

aralarında asal olmalıdır (gcd(e, (p-1)(q-1)) = 1 olmalı.). �ki sayının aralarında asal 

olup olmadı�ı Euclid algoritması ile kolayca belirlenebilmektedir. Son olarak da, 

�ifre çözme anahtarı d hesaplanır; öyle ki: 

  ed ≡ 1  mod( (p-1)(q-1) )    (5.2) 

olmalıdır. Di�er bir deyi�le, 
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mi
k(p-1)(q-1) = (mi

 (p-1)(q-1)) k  
       = (1)k  
       = 1     

  d = e-1mod( (p-1)(q-1) )    (5.3) 

olarak hesaplanır. Görüldü�ü gibi d, gizli anahtar e’ nin mod((p-1)(q-1))’ deki 

tersidir. Bir sayının tersinin bulunması i�lemi geni�letilmi� Euclid algoritması 

(extended Euclidean algorithm) kullanılarak kolayca gerçekle�tirilebilmektedir 

Burada d ve n’ nin de aralarında asal oldu�una dikkat edin. Sonuç olarak, e ve n 

sayıları açık anahtar; d de gizli anahtardır. Bundan sonra p ve q asal sayılarına bir 

daha ihtiyaç olmayacaktır. Bu sayıların atılmasında bir sakınca yoktur ama ba�ka 

birilerinin eline de geçmemelidir. Dolayısıyla en iyisi imha etmektir. 

�imdi bir m mesajını �ifrelemek istedi�imizi varsayalım. Öncelikle mesaj n’ den 

daha küçük sayısal bloklara bölünür. Örne�in n, 200 dijit uzunlukta olsun. Bu 

durumda her bir mi mesaj blo�unun uzunlu�u 200 dijitin altında olmalıdır (E�er sabit 

uzunlukta blokları �ifreleme ihtiyacı duyarsanız, her zaman blok uzunlu�u n’ den 

daha az olmak �artıyla, eksik bloklara soldan birkaç tane sıfır ekleyebilirsiniz.). 

Böyle yapılması halinde �ifreli mesaj c’ de, benzer uzunlukta, hemen hemen aynı 

uzunlukta, ci �ifreli mesaj bloklarından olu�acaktır. 

�ifreleme formülü basit olarak, 

  ci = mi
e mod n      (5.4) 

�eklindedir. Herbir mi mesaj blo�u bu formül uyarınca e gizli anahtarı ile �ifrelenir 

ve kar�ı gelen ci �ifreli mesaj blo�u elde edilir. 

Bir mesajı çözmek için ise, 

  mi = ci
d mod n      (5.5) 

i�lemi gerçekle�tirilir. Burada herbir ci �ifreli mesaj blo�u d açık anahtarı ile 

çözülmekte ve kar�ı gelen mi orjinal mesaj blo�u elde edilmektedir. 

        ci
d = (mi

e)d = mi
ed  = mi

k(p-1)(q-1)+1 = mimi
k(p-1)(q-1) = mi*1 = mi   tümü (mod n) 

 

 

ifadesi �ifreli mesajdan orijinal mesajın nasıl elde edildi�ini göstermektedir. 

Fermat 
Teoremi 
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Anlatılanları sayısal bir örnek üzerinde inceleyelim: 

1.  p = 47 ve q = 71 seçmi� olalım. 

2.  n = p*q = 47*71 = 3337 

     ∅(n) = (p-1)*(q-1) = 46*70 = 3220 

3. �ifreleme anahtarı (açık anahtar) e’ nin, ∅(n) = (p-1)(q-1) = 3220 ile hiçbir ortak 

çarpanı olmamalıdır.  

e’ yi rasgele olarak 79 seçelim. gcd(e, ∅(n)) = gcd(79, 3220) = 1 olup, 79   uygun 

bir de�erdir. 

      e = 79 

4. Bu durumda, d �ifre çözme anahtarı (gizli anahtar), 

      d = 79-1 mod 3220 = 1019 

olarak elde edilir. Bu sayı geni�letilmi� Euclid algoritması kullanılarak 

hesaplanmı�tır. 

5. Buna göre e ve n herkese söylenebilir; ama d’ nin çok gizli tutulması gerekir. Artık 

p ve q ile ilgili bir i� kalmadı�ı için bu sayılar atılabilir; ancak kimse bu sayıları 

bilmemelidir. 

      açık anahtar = {e, n} = {79, 3337} 

      gizli anahtar = {d, n} = {1019, 3337} 

6. Bir m mesajını �ifrelemek için, 

      m = 6882326879666683 

önce mesaj küçük bloklara bölünür. n = 3337 de�eri 4 dijit uzunlukta oldu�u için, 

bu örnekte 3-dijitlik mesaj blokları ile iyi çalı�ılır. Buna göre mesaj a�a�ıdaki 6 

blo�a, mi, bölünür: 

 m1 = 688 
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 m2 = 232 

 m3 = 687 

 m4 = 966 

 m5 = 668 

 m6 = 003 

�lk blok a�a�ıdaki gibi �ifrelenir: 

 68879 mod 3337 = 1570 = c1 

Aynı i�lemin di�er bloklarda da gerçekle�tirilmesiyle �ifreli mesaj elde edilir: 

 c = 1570 2756 2091 2276 2423 158 

7. Mesajın çözülmesi için aynı üs alma i�leminin bu sefer de 1019 �ifre çözme 

anahtarıyla yapılması gerekir. Yani, 

 15701019 mod 3337 = 688 = m1 

Mesajın geri kalanı da bu �ekilde elde edilebilir. 

Günümüzde RSA kriptosisteminin güvenli�i, çok büyük sayıların çarpanlarına 

ayrılmasının zor olmasına ba�lıdır. Bilindi�i gibi açık anahtar {e, n} herkese açıktır. 

RSA ile �ifrelenmi� mesajları çözmek için d �ifre çözme anahtarına ihtiyaç vardır. d 

ise e’ nin mod( (p-1)(q-1) )’ deki tersidir. p ve q ise n’ nin asal çarpanlarıdır. 

Dolayısıyla açık anahtar {e, n}’ e sahip olan ve RSA’ yi kırmak isteyen bir 

saldırganın, gizli anahtar d’ yi de elde etmesi için, tek yapması gereken n’ nin asal 

çarpanları olan p ve q’ yu hesaplamasıdır. Ancak �u ana kadar bu çarpanlara ayırma 

i�lemini verimli olarak yapabilecek bir yöntem henüz bulunamamı�tır. 

Bunun yanında saldırganın yapabilece�i di�er seçenekler do�rudan (p-1)(q-1) 

de�erini veya d’ yi tahmin etmeye çalı�maktır ki; bunlar da en az çarpanlara ayırma 

problemi kadar zahmetlidirler. Dolayısıyla RSA’ i kırmak için en belirgin yöntemin 

çok uzun bir sayı dizisi olan n’ in (en az 200 dijit veya daha fazla uzunlukta) asal 

çarpanlarına ayrılması oldu�u görülmektedir. Ancak günümüz matematik bilgisi ve 
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bilgisayar teknolojisi bu uzunluktaki sayıları çarpanlara ayırmada yetersiz 

durumdadır. Dolayısıyla bu i� için verimli bir yöntem bulunamadı�ı sürece RSA 

güçlü ve güvenli bir açık anahtar algoritması olarak kalmaya devam edecektir. 

Bunun yanında kuantum alanında ya�anan geli�meler neticesinde kuantum 

bilgisayarların yapılması gündeme gelmektedir. Yapılan teorik çalı�malar bu 

bilgisayarların günümüzün çarpanlara ayırma gibi çok zor olarak kabul edilen 

matematiksel problemlerini çok kolay ve hızlı olarak (birkaç saniyeler mertebesinde) 

yapabilece�ini göstermektedir. Dolayısıyla RSA ve di�er açık anahtarlı sistemler için 

en büyük tehdit olarak kuantum bilgisayarlar görünmektedir. Ancak bu 

bilgisayarların gerçekle�tirilmesi de çok kolay gözükmemektedir. Kuantum 

dünyasından ve kuantum bilgisayarlarla ilgili geli�melerden Bölüm 3 ve Bölüm 4’ de 

ayrıntılı olarak bahsedilmektedir. 

5.3 Hibrid Kriptosistemler 

Açık anahtar kriptografisi büyüklükleri 500 ile 2000 bit arasında de�i�en geni� 

sayıların i�lenmesini gerektirdi�inden, gizli anahtar �ifreleme yöntemlerine göre çok 

daha yava�tır. Simetrik �ifrelerin hızını asimetrik kriptosistemlerin sundu�u anahtar 

yönetimi kolaylı�ı ile birle�tirmek için, genellikle melez (hibrid) �ifreleme sistemleri 

kullanılır. 

Bu yöntemlerde, Alice, Bob’ a yollayaca�ı mesaj için rasgele ve geçici bir simetrik 

�ifre anahtarı seçer. Mesajı hızlı olan simetrik �ifreyle kilitler. Kısa olan anahtarı ise 

Bob’ un açık anahtarıyla �ifreleyip, ikisini beraber yollar. Böylece Alice, uzun 

olabilecek mesajı hızlı olan simetrik �ifreyle, kısa olan geçici simetrik �ifre 

anahtarını ise yava� olan asimetrik kriptografiyle �ifrelemi� olur. Güvenli elektronik 

posta haberle�mesi için geli�tirilmi� bir uygulama olan PGP’ nin kullandı�ı yöntem 

de budur. 

Aynı �ekilde, sayısal imza için, Alice’ in bütün mesajı kendi gizli anahtarıyla 

�ifrelemesi yerine, kısa olan mesajın parmakizini (özetini) imzalaması çok daha hızlı 

olacaktır. 
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5.4 Kriptografik Algoritmaların Gücü 

Teorik olarak, bir anahtar kullanan kriptografik algoritmalar (simetrik algoritmalar 

ya da gizli anahtarlı algoritmalar), olası bütün anahtarları sırasıyla denemek yoluyla 

kırılabilir. Olası anahtarların denenmesi i�lemi de, anahtarın uzunlu�u arttıkça 

güçle�ecektir. Örne�in 5 bitlik (5 adet 0 veya 1’den olu�an) bir anahtarın, en fazla 

2^5=32 farklı anahtarı olabilece�inden, bu anahtarların sırayla denenmesi, �ifrenin 

çözülmesine yeterli olacaktır. 32 bitlik bir anahtar için 2^32 yani 10^9 deneme 

yapılması gerekir. Bu bir amatörün kendi ev bilgisayarıyla deneyebilece�i bir �eydir. 

40 bitlik anahtara sahip bir sistem için 2^40 adım gerekir ki, bu da birçok 

üniversitenin ve hatta bazı küçük �irketlerin bile sahip olabilece�i bir güçle 

mümkündür. 56 bitlik anahtarlı bir sistem (DES gibi) oldukça fazla bir çaba 

gerektirir fakat özel bir donanım yardımıyla bu da kırılabilir. Bu özel donanımın 

maliyeti oldukça fazla olmasına ra�men, organize suçluların, büyük �irketlerin ve 

hükümetlerin sahip olabilecekleri bir güçtür. 64 bitlik anahtarlı sistemler, büyük 

hükümetlerce kırılabilmektedir ve yakın zamanda organize suçlular, büyük firmalar 

ve daha küçük hükümetler tarafından da kırılabilecektir. 

Saniyede 3 trilyon anahtarı deneyebilen bir makine ile (yakla�ık 1 milyon dolar 

yatırımla elde edilebilecek bir makine), 56 bitlik DES algoritması 3,5 saat içinde 

kırılabilir. Aynı makine 80 bitlik anahtar kullanan bir algoritmayı 6.655 yılda, 128 

bitlik anahtar kullanan bir algoritmayı ise 2.000.000.000.000.000.000 yılda kırabilir. 

Geli�en teknoloji ve i�lemci hızları ile bu tip i�lemlerin daha hızlı 

gerçekle�tirilebilece�i açıktır. 

250 bitlik anahtar kullanan bir algoritmanın kırılması için gereken çabayı 

hesaplamak amacıyla termodinamik yasaları kullanılabilir. Buna göre, bir bit i�lemi 

için gerekli minimum enerji kullanılarak yapılan hesaplamada, 250 bitlik tek bir 

anahtarı kırmak için, güne�in tahmin edilen ömrü boyunca dı�arı verdi�i tüm 

enerjinin gerekli oldu�u ortaya çıkar. Güne�in sadece bir yıl boyunca dı�arıya verdi�i 

enerji ile yetinecek olursak, en fazla 192 bitlik bir anahtarı kırmamız mümkün olur. 

Görüldü�ü gibi, teorik olarak kırılabilir kabul edilen algoritmaların pratikte kırılması, 

anahtar büyüdükçe imkansızla�maktadır. 
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Çift anahtarlı kriptografide kullanılan anahtarların uzunlukları simetrik anahtarlı 

kriptografide kullanılanlardan genellikle çok daha büyüktür. Açık anahtar 

kriptografisini kırabilmek için, do�ru anahtarı tahmin etmek de�il, açık anahtardan 

ona uygun gizli anahtarı elde etmek gerekmektedir. Örne�in RSA için bu, iki büyük 

asal çarpanı olan büyük bir sayının çarpanlarına ayrılması anlamına gelmektedir. Bu 

i�lem de teorik olarak yapılabilir olmasına kar�ın, pratik olarak gerçekle�tirilmesi 

günümüz teknolojisiyle imkansızdır. 

Bir kriptosistemin gücü genellikle en zayıf noktasına e�ittir. Dolayısıyla, algoritma 

seçiminden, anahtar da�ıtımına ve kullanım ko�ullarına kadar hiç bir �ey göz ardı 

edilmemelidir. 

5.5 Kriptanaliz ve Kriptosistemlere Saldırılar 

Kriptanaliz uygun anahtarların bilinmeden �ifrelenmi� ileti�imlerin çözülmesi 

sanatıdır. En önemli kriptanaliz tekniklerinden bazıları a�a�ıda verilmi�tir: 

5.5.1  Sadece �ifreli Metin Saldırısı  

Bu saldırı tipinde, saldırıyı yapan ki�i mesajın içeri�i hakkında hiç bir �ey 

bilmemektedir, ve sadece �ifreli-metni (cipher text) kullanarak çalı�malıdır. 

Uygulamada düz-metne (plain text) - pek çok mesaj türü sabit ba�lık formatlarına 

sahip oldu�undan - ili�kin tahminler yapmak genelde olasıdır. Sıradan mektuplar ve 

belgeler bile kestirilebilir bir �ekilde ba�lamaktadır. Örne�in, pek çok klasik saldırıda 

�ifreli metnin frekans analizi kullanılmaktadır, ancak modern �ifrelere kar�ı bu 

yöntem iyi çalı�mamaktadır. Buna ra�men mesajlar bazen istatistiksel bir yanlılık 

içermektedirler. 

5.5.2 Bilinen Düz Metin Saldırısı  

Saldırgan �ifreli metnin bazı kısımlarından düz metni tahmin edebilir veya bölebilir. 

Geriye kalan i� bu bilgiyi kullanarak �ifreli metin bloklarını çözmektir. Bu i�lem, 

veriyi �ifrelemek için kullanılan anahtarın belirlenmesi ile yapılabilir. En sık 

kullanılan Bilinen Düz Metin Saldırısı, blok �ifre’ lere kar�ı lineer kriptanaliz 

saldırısıdır. 
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5.5.3 Seçilmi� Düz Metin Saldırısı  

Saldırgan bilinmeyen anahtar ile �ifrelenmi� istedi�i her metni elde edebilmektedir. 

Buradaki i�, �ifreleme için kullanılan anahtarı belirlemektir. Bu saldırı için iyi bir 

örnek, blok �ifre’ lere kar�ı (ve bazı durumlarda özetleme fonksiyonlarına kar�ı) 

uygulanabilen diferansiyel kriptanaliz saldırısıdır. Bazı kriptosistemler, özellikle 

RSA, seçilmi� düz metin saldırılarına kar�ı açıktır. Bu tip algoritmalar 

kullanıldı�ında, uygulama (veya protokol) öyle tasarlanmalıdır ki saldırgan, istedi�i 

düz metni �ifrelenmi� olarak elde etmemelidir. 

5.5.4 Ortadaki Adam Saldırısı  

Bu saldırı, kriptografik ileti�im ve anahtar de�i�imi protokolleri ile ilgilidir. Fikir 

�udur; iki ki�i güvenli ileti�im için anahtarlarını de�i�-toku� ederken (örne�in Diffie-

Hellman anahtar da�ıtım sistemini kullanarak), bir dü�man kendisini ileti�im 

hattındaki iki ki�i arasına yerle�tirir. Sonra bu dü�man her iki ki�i ile ayrı bir anahtar 

de�i� toku�u gerçekle�tirir. Her iki ki�i farklı bir anahtar kullanarak i�lerini 

tamamlayacaklardır ki bu anahtarlar dü�man tarafından bilinmektedirler. Bu 

noktadan sonra saldırgan uygun anahtar ile herhangi bir ileti�imi de�ifre edebilecek 

ve bunları di�er ki�iye iletmek için di�er anahtar ile �ifreleyecektir. Her iki tarafta 

güvenli bir �ekilde konu�tuklarını sanacaklardır, ancak gerçekte saldırgan konu�ulan 

her �eyi duymaktadır. 

Ortadaki adam saldırısını engellemenin bir yolu dijital imzaları kullanabilen bir açık 

anahtar kriptosistemi kullanmaktır. Kurulum için her iki taraf da kar�ı tarafın açık 

anahtarını bilmelidir (ki bu bazen açık anahtar kriptosisteminin esas avantajını 

baltalamaktadır). Payla�ılan gizlilik olu�turulduktan sonra, taraflar kendi dijital 

imzalarını kar�ı tarafa göndermelidir. Ortadaki-Adam bu imzaları taklit etmeye 

çalı�acak, fakat imzaların sahtesini yapamayaca�ı için ba�arısız olacaktır. 

Bu çözüm, açık anahtarların güvenli bir biçimde da�ıtımı için bir yolun varlı�ı 

halinde yeterlidir. Böyle bir yol X.509 gibi bir sertifika hiyerar�isidir. Bu, örne�in, 

IPSec (Internet Protocol Security)’ de kullanılmaktadır. 

Gizli anahtar ile kriptosistemin çıktısı arasındaki korelasyon kriptanaliz için ana bilgi 

kayna�ıdır. En kolay durumda, gizli anahtar hakkındaki bilgi direkt olarak 
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kriptosistemden sızdırılır. Daha karma�ık durumlar, kriptosistem hakkında gözlenen 

(ölçülen) bilgi ile tahmin edilen anahtar bilgisi arasındaki korelasyon üzerinde 

çalı�mayı gerektirir. Bu sıkça çok ileri düzey saldırı durumlarında kullanılır. 

Örne�in, blok �ifre’ lere kar�ı lineer (ve diferansiyel) saldırılarda kriptanalist bilinen 

(seçilmi�) düz metin ve gözlenen �ifreli metin üzerinde çalı�ır. 

1980’ lerin sonuna do�ru Adi Shamir ve Eli Biham tarafından tanıtılan diferansiyel 

kriptanaliz, blok �ifre’ lere (özellikle DES 'e) kar�ı bu fikri (korelasyon fikrini) tam 

anlamıyla uygulayan ilk saldırıdır. Sonraları Mitsuru Matsui DES’ e kar�ı daha etkili 

olan lineer kriptanalizi ileri sürmü�tür. Sonradan benzer fikirlere sahip saldırı 

çe�itleri geli�tirilmi�tir. 

Bu konuya ili�kin belki de en iyi tanıtım EUROCRYPT ve CRYPTO’ nun 1990’ lı 

yıllar boyuncaki sayılarında verilmi�tir. Çalı�maya, Mitsuru Matsui’ nin DES’ in 

lineer kriptanalizi hakkındaki tartı�ması ile, veya Lars Knudsen’ in budanmı� 

diferansiyeller fikri ile (örne�in, IDEA kriptanalizi) ba�lanabilir. Ayrıca Eli Biham 

ve Adi Shamir’ in DES’ in kriptanalizi hakkındaki kitabı bu konu üzerine “klasik” 

bir çalı�ma olarak görülebilir. 

Korelasyon fikri kriptografide temeldir ve pek çok ara�tırmacı bu tip saldırılar 

kar�ısında güvenli�i sa�lamaya çalı�mı�lardır; örne�in, Knoudsen ve Nyberg 

diferansiyel kriptanalize kar�ı güvenli�i sa�lamak üzerine çalı�mı�lardır. [36 - 40] 
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6.  KUANTUM KR�PTOGRAF�  

Tek kullanımlık �erit (One Time Pad) ve açık anahtarlı �ifreleme sistemleri gibi 

modern kriptografik sistemler “gizli anahtar” ların varlı�ına güvenirler. Bu tür kripto 

sistemleri; 

� anahtar bilindi�inde �ifreli mesajların kolayca çözülebilmesi, 

� anahtar bilinmedi�i durumda mesajın hesap yolu ile, en azından klasik 

bilgisayarlar kullanılarak, çözülemez olması 

özelli�ine sahiptir. Sonuç olarak bu kripto sistemlerin güvenli�i anahtarın gizli 

kalmasına ba�lıdır. [41] 

Buna ra�men problem, anahtarların gizlili�inin hiçbir zaman sa�lanamamasıdır. Bir 

zamanlık �ifrelemeler saldırılara kar�ı savunmasızdır; çünkü güvenli mesajla�ma 

öncesi, mesajın göndericisi ve yasal alıcısı birtakım fiziksel yollarla anahtarları 

de�i�-toku� etmeli ve daha sonra güvenli bir yerde saklamalıdır. E�er anahtarların 

gizlili�i garantilenirse, bir zamanlık �ifreleme oldukça güvenli bir kripto sistemi 

olacaktır. Bununla birlikte, potansiyel olarak, bir dü�man anahtar de�i�-toku�u 

sırasında araya girip anahtarın bir kopyasını elde edebilir veya taraflardan birinden 

de bir �ekilde11 anahtarı ele geçirebilir. 

Daha da kötüsü, açık anahtar �ifreleme sistemlerinde, ba�ka insanlardan mesaj almak 

isteyen ki�i çarpanlara ayrıldı�ında “gizli anahtarı” da ele verecek olan bir sayıyı 

içeren “açık anahtar” ını insanlara açıklamalıdır. Gizli anahtar bilindi�inde, ilgili açık 

anahtarla �ifrelenen herhangi bir mesaj tehlikede olacaktır. Söz edilen sayının 

                                                
11  Anahtarın saklandı�ı ortama eri�erek, örne�in, 

� Bilgisayara kaydedilmi�se bilgisayara sızarak, 
� Ezberlemi�se sarho� ederek veya ba�ka araçlarla a�zından almaya çalı�arak, 
� Elektronik cihazlarla uzaktan izlemek, gözlemek,  
� ...  

gibi yollarla da do�rudan taraflardan elde edilebilir. 
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günümüz bilgisayarları ve bilgisiyle çarpanlarına ayrılması neredeyse imkansızdır. 

Dolayısıyla açık anahtarlı sistemler �u an için güvenli gibi dü�ünülebilir. Ancak 

Bölüm 4’ de gösterildi�i gibi, kuantum bilgisayarlar özellikle bu çarpanlara ayırma 

i�lemini oldukça verimli olarak yapabilmektedir. Bu nedenle, bugün, açık anahtarlı 

kripto sistemlerin güvenli�i, gerçek bir kuantum bilgisayarının yapılamamı� oldu�u 

ve ilerde de yapılamayaca�ı varsayımına ba�lıdır. Ama teknolojik geli�medeki hız 

göz önüne alınırsa bu oldukça riskli bir varsayımdır. 

Sonuç olarak, kuantum bilgisayara sahip olabilecek bir dü�manın saldırılarına kar�ı 

da dayanıklı olan bir haberle�me sistemine ihtiyaç vardır. 

1984 yılında, böyle bir kriptografik protokol Charles Bennett ve Gilles Brassard 

tarafından bulunmu�tur. Protokol kurucularından ve kurulu� yılından ötürü BB84 

(kurucularının soyadlarının ba� harflerinin ve 1984 yılının kısaltması) olarak 

adlandırılmı�tır. BB84 protokolünün özeti Tablo 6.1’ de, ayrıntılı açıklaması ise bu 

bölümün sonraki kısımlarında yer almaktadır. 

Tablo 6.1 Kuantum Kriptografi 

Kuantum kriptografi, fotonların do�asını kullanarak, güvensiz bir kanal üzerinde güvenli anahtar 
de�i�-toku�unu gerçekle�tiren bir yöntemdir. Bir foton için kuantum kriptografide “taban” olarak 
kabul edilebilecek iki tür polarizasyon vardır. Herbir taban, �ekil 6.1’ de görüldü�ü gibi, birbirine dik 
iki yönden olu�ur: 

 

 

 

 

                          (a)                                                               (b) 

 
  �ekil 6.1 Polarizasyon tabanları:  

a) kenarsal taban  
b) kö�egensel taban 

E�er bir fotonun polarizasyonu aynı tabanda iki kere okunursa, polarizasyon do�ru bir �ekilde 
okunmu� olacaktır ve de�i�meden kalacaktır. E�er okumalar farklı tabanlarda yapılmı�sa, ikinci 
okumada rasgele bir cevap elde edilecektir ve fotonun gerçek polarizasyonu, �ekil 6.2’ de görüldü�ü 
gibi, rasgele olarak de�i�mi� olacaktır. [42, 43] 
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                                                              (a) 

             

                                                              (b) 

  �ekil 6.2 Polarizasyon okumaları  
a) �ki okuma da kenarsal tabanda yapılıyor.  
b) �lk okuma kenarsal tabanda, ikinci okuma kö�egensel tabanda 

yapılıyor. 

Alice ile Bob, gizli anahtarların de�i�-toku�u için �u protokolu kullanabilirler: 

� Alice, Bob’ a, herbiri rasgele bir tabanın rasgele bir polarizasyonunda olan bir foton dizisi 
gönderir. Alice, gönderdi�i polarizasyonları kaydeder. 

� Bob, rasgele seçti�i tabanlarda, gelen herbir fotonun polarizasyonunu ölçer ve sonuçları 
kaydeder.  

� Bob, kimlik kanıtlamalı, ancak gizli olması gerekmeyen, bir haberle�me kanalı üzerinden 
(örne�in telefonla), herbir foton için hangi tabanı kullandı�ını Alice’ e açıklar.  

� Alice de O’ na, taban seçimlerinden hangilerinin do�ru oldu�unu söyler.  

� Payla�ılan gizli anahtar, Bob’ un do�ru olarak seçti�i tabanlarda yapılan polarizasyon 
ölçümlerinden olu�ur.  

Kuantum kriptografi, birinin araya girip hattı dinlemesine kar�ı özel bir savunma mekanizmasına 
sahiptir. E�er bir saldırgan, iletim sırasında araya girip iletilen fotonları ölçecek olursa, ölçümlerinin 
hemen hemen yarısında yanlı� taban kullanacaktır. Yanlı� ölçümler ise asıl polarizasyonlardan 
bazılarını de�i�tirecektir. Bu durumda protokolün sonunda Alice ve Bob’ un gizli anahtarları farklı 
olacaktır. Kontrol amacıyla, gizli anahtarlarının bitlerinin rasgele bir kısmını kimlik do�rulamalı bir 
kanal üzerinden kar�ıla�tırabilirler. Bu durumda anahtardaki farklılıktan dolayı hattı dinleyen birinin 
oldu�u kesinlikle anla�ılacaktır. Böyle bir durumda Alice ile Bob görü�meden vazgeçebilirler veya 
protokolü tekrar edebilirler.  

Bu tür sistemlerin geli�tirilmesi için IBM ve British Telecom’ ca deneysel çalı�malar 
sürdürülmektedir. Kuantum hesaplama ile ilgili (kuantum kriptografi ile aynı �ey de�il) daha ayrıntılı 
bilgi için Bölüm 3’ e bakınız. Kuantum kriptografi ile kuantum hesaplama birbirinden oldukça farklı 
olup, kuantum kriptografinin uygulanabilirli�i daha fazladır. 
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BB84 protokolü, temelde iki kuantum fenomene dayanmaktadır: 

� kuantum bilgiyi klonlamanın (kopyalamanın) imkansızlı�ı, 

� belirli fiziksel büyüklük çiftlerinin aynı anda ölçülmesinin imkansızlı�ı. 

Kopyalama problemi ölçme ile ilgili oldu�undan öncelikle ölçmeyi ele alalım. 

6.1 Heisenberg Belirsizlik �lkesi  

1927 yılında Alman fizikçi Werner Heisenberg, belirli fiziksel büyüklük çiftlerinin12 

aynı anda do�ru olarak ölçülebilmeleri ile ilgili temel bir sınır ke�fetmi�tir. 

Heisenberg’ in belirsizlik ilkesine göre, bir fiziksel büyüklü�ün de�eri ne kadar 

do�ru olarak bilinirse, ba�ka bir fiziksel büyüklü�ün de�eri o kadar belirsiz 

olmaktadır. 

Bir �eyin belirli bir anda konumunu ve momentumunu ölçmek istedi�imizi 

farzedelim. Burada “konum” ve “momentum” söz edilen fiziksel büyüklük çifti 

olmaktadır. Bunu yapmak için o �eye, istedi�imiz bilgiyi bize geri ta�ıyacak bir 

ba�ka �eyle dokunmalıyız; yani onu bir çubukla dürtmeli, onu ı�ıkla aydınlatmalı, 

yahut benzer bir etki uygulamalıyız. Farzedelim ki �ekil 6.3’ deki gibi bir elektrona 

dalgauzunlu�u λ olan bir ı�ıkla bakıyoruz. Bu ı�ı�ın fotonlarının herbirinin h/λ kadar 

momentumu vardır. Bu fotonlardan biri elektrondan geri sıçrayınca (ki elektronu 

“görmek” için bu olmalıdır.) elektronun ilk momentumunu de�i�tirecektir. Bu �mv 

de�i�iminin kesin de�eri önceden bilinemez, fakat fotonun h / λ momentumu ile aynı 

mertebede olacaktır. Bu itibarla, 

�mv  �  h / λ  (6.1) 

 

 

a) 

                                                
12  Fiziksel büyüklük çiftlerine örnek olarak, bir taneci�e ili�kin; 

� “konum” ile “momentum”, 
� “enerji” ile “zaman”, 
� ... 
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b)        c) 

d) 

�ekil 6.3 Heisenberg belirsizlik ilkesinin elektrona uygulanması Bir elektronun 
“konum” ve “momentum” bilgisi için Heisenberg belirsizlik ilkesinin 
gösterilimi. 

a) “konumu” ve “momentumu” ölçülecek serbest elektron. 
b) Gerekli bilgileri elde etmek için elektrona ı�ıkla bakılmakta. 
c) Elektronun “konum” bilgisi ölçülüyor. Ancak çarpan foton nedeniyle 

momentumu de�i�ti�inden “momentum” artık belirsiz. 
d) Elektronun “momentum” bilgisi ölçülüyor. Ancak çarpan foton nedeniyle 

konumu de�i�ti�inden, bo�lu�a savruldu�undan, “konum” artık belirsiz. 

dır. �fadeye göre dalga uzunlu�u ne kadar büyük olursa momentumdaki belirsizlik o 

kadar küçük olacaktır. Dolayısıyla elektronun momentumunu ölçmek için uzun 

dalgaboylu ı�ık kullanılabilir. 

I�ık bir dalga olayı oldu�undan, elektronun konumunu da mükemmel do�rulukta 

belirlemeyi, hatta aletlerin en iyisi ile bile, bekleyemeyiz. Ölçüdeki indirgenemeyen, 

yine fotonun çarpmasından kaynaklanan, �x belirsizli�i için de makul tahmini bir 

dalgauzunlu�u olabilir. Yani  

   �x  �  λ     (6.2) 
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Buna göre de dalgauzunlu�u ne kadar küçük ise konumdaki belirsizlik o kadar küçük 

olmaktadır. Bu itibarla konum ölçümümüzün do�rulu�unu arttırmak için kısa 

dalgaboylu ı�ık kullanabiliriz. Buna kar�ın tahmin edilece�i üzere momentum 

ölçümümüzün do�rulu�unda bir azalma olacaktır. Kısa dalgaboylu ı�ık do�ru konum 

fakat do�ru olmayan bir momentum bilgisi verirken, uzun dalgaboylu ı�ık do�ru 

momentum fakat do�ru olmayan bir konum verecektir. 

Yukardaki iki e�itlik, 

  �x 	 �mv  � h�         Belirsizlik ilkesi  (6.3) 

verir ki ilk olarak 1927’ de Werner Heisenberg tarafından elde edilmi� olan 

belirsizlik ilkesinin bir �eklidir. Bu ilke bir cismin belirli bir anda konumundaki �x 

belirsizli�i ile aynı anda momentumundaki �mv belirsizli�inin çarpımının yakla�ık 

olarak Planck sabitine e�it oldu�unu ifade eder. Ba�ka �ekilde söylersek, aynı 

zamanda konum ve momentumun ikisini birden mükemmel bir do�rulukla ölçmeyi 

ümit bile edemeyiz. Belirsizlik bizim aletlerimizde de�il fakat do�adadır. 

Makroskopik ölçekte, sadece h’ nin çok küçük olması nedeni ile, belirsizlik ilkesi 

tarafından ölçüler üzerine konulan sınırlamalar ihmal edilebilir, fakat mikroskopik 

ölçekte belirsizlik ilkesi pek çok olayı etkisi altına alır. 

Heisenberg belirsizlik ilkesinin belirli birçok örne�i bilinmektedir. En ünlüsü bir 

parçacı�ın konum ve momentumunun aynı anda ölçülmesiyle ilgili olarak yukarda 

verilen örnektir. Konumu do�ru olarak belirlemek için, çok kısa dalgaboylu bir ı�ık 

kullanmak gerekir. Çünkü konum bilgisinin elde edilmesi yetene�i, konum bilgisini 

veren nesnenin dalga boyu ile kar�ıla�tırılabilirdir. Problem, kısa dalga boylu ı�ı�ın 

konum bilgisini elde etmek için elektrona uygulandı�ında büyük bir momentum 

yaratmasıdır. Tersine, do�ru bir momentum ölçümü istendi�inde, çok büyük dalga 

boylu ı�ık kullanmak gerekir ki bu da bize zayıf bir konum bilgisi verir. 

Benzer belirsizlikler, ba�ka özde� de�i�kenlerin herhangi bir çiftini ölçerken de 

ortaya çıkmaktadır. E� de�i�keni ölçülürken, di�er özde� de�i�kenin de�erinde 

meydana gelen bu kaçınılmaz karı�ıklık kuantum kriptografiye anahtar te�kil eder. 

Bir sonraki kısımda bir biti, bir fotonun polarizasyon yönü ile kodlamanın mümkün 

oldu�u gösterilecektir. 
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6.2 Foton Polarizasyonu  

Herhangi bir mesaj metni sonuçta, 0’ lardan ve 1’ lerden olu�an bir bit dizisine 

dönü�türülebilir. Kuantum kriptografide bir a�ama daha ileri gidilir. Mesaj bit 

dizisine indirgendikten sonra, bu bit dizisine kar�ılık olarak belirli kuantum 

durumlarına sokulmu� bir foton dizisi de yaratılır. Mesaj bitlerini foton durumlarıyla 

kodlamak ve daha sonra da foton durumlarını ölçmek için Heisenberg belirsizlik 

ilkesini kullanmak suretiyle bir mesajı, arada birinin varlı�ını kesin olarak açı�a 

çıkaracak �ekilde iletmek mümkündür. Yani fotonları kullanarak, arada birinin 

varlı�ını açı�a çıkaracak mesajlarla haberle�me yapılabilir. 

Fotonlar, ilginç birçok özelli�i olan elektromanyetik dalgalardır. Fotonun bir biti 

kodlamak için kullanılabilecek özelliklerinden biri polarizasyon durumudur.  

Fotonlar, enine, elektromanyetik dalgalardır. Bunun anlamı, bir elektrik alana ve bir 

de manyetik alana sahip olduklarıdır. Elektrik ve manyetik alan fotonun yayılma 

do�rultusuna diktir. Üstelik elektrik ve manyetik alan birbirine de diktir. Buna göre, 

bildi�imiz 3-boyutlu x-y-z koordinat sisteminde, bir foton pozitif z-ekseni yönünde 

yayılıyorsa, elektrik alan x-z düzleminde, manyetik alan ise y-z düzleminde 

salınacaktır. 

Fotonun, bizim ilgilendi�imiz özelli�i polarizasyondur. Fotonun polarizasyonu, 

fotonun elektromanyetik alanı içinde elektrik alanın e�ilimi, elektrik alanın 

bulundu�u düzlem, ile ilgilidir (�ekil 6.4). Lineer polarizasyon, foton yayılırken 

elektrik alanın aynı düzlemde kalması demektir. Dairesel polarize olmu� ı�ıkta ise, 

foton yayıldıkça elektrik alan belirli bir frekansta döner. Kuantum kriptografi lineer, 

dairesel ya da her ikisinin kombinasyonu olarak polarize edilmi� ı�ıkla 

gerçekle�tirilebilir. Ancak açıklaması daha basit oldu�u için incelemelerimizi lineer 

olarak polarize edilmi� ı�ı�ı kullanan uygulamalarla sınırlandıraca�ız13.  

 

                                                
13 Fotonlar elektromanyetik dalgalardır. Fotonların polarizasyon özelli�i dı�ında her dalganın oldu�u 
gibi fotonların da bir genli�i ve bir de fazı vardır. Dolayısıyla uygulamalarda bu özelliklerden de 
yararlanılabilir. Nitekim günümüzde fotonların faz özelliklerini kullanan kuantum kriptografi 
uygulamaları da mevcuttur. Ancak her iki yöntemde de temel kavramlar aynı olup, bu bölümde ele 
alındı�ı gibidir. 
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�ekil 6.4 Pozitif z-ekseni yönünde yayılan bir foton. Elektrik alan x-z düzleminde (E, 
açık dalga), manyetik alan ise y-z düzleminde (B, koyu dalga) 
salınmaktadır. 

Lineer polarizasyonda bir fotonun kodlanmasında “taban” alınabilecek iki temel 

polarizasyon türü mevcuttur. Metinde; 

� Kenarsal taban 

� Kö�egensel taban 

olarak adlandırılan bu tabanlar �ekil 6.5’ de gösterildi�i gibidir.  

       

                      a)                 b) 

�ekil 6.5 Polarizasyon tabanları. 
a) Kenarsal taban 
b) Kö�egensel taban 

�ekil 6.5’ den görüldü�ü herbir taban birbirine dik iki yönden olu�maktadır. Buna 

göre herbir taban için bir fotonun sokulabilece�i iki farklı polarizasyon durumu, 

polarizasyon yönü, mevcuttur. Bu tabanlar için fotonun polarize edilebilece�i mevcut 

polarizasyon durumları �ekil 6.6’ da gösterilmi�tir. 
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           a)        b) 

�ekil 6.6 Lineer polarizasyonda mevcut 4 polarizasyon durumu. 
a) Kenarsal polarizasyonlar: 0o (yatay) ve 90o’ lik (dikey) polarizasyon. 
b) Kö�egensel polarizasyonlar: 45o ve 135o’ lik polarizasyon. 

Daha önceden de söylendi�i gibi fotonun polarizasyonu, fotonun elektromanyetik 

alanı içinde elektrik alanının bulundu�u düzlem ile ilgilidir. �ekil 6.7’ de x-ekseni 

yönünde hareket eden bir fotonun elektrik alanının, yukardaki örnekte, 

bulunabilece�i düzlemlerden iki tanesi gösterilmi�tir: 

 

         a)               b) 

�ekil 6.7 Elektrik alan düzlemleri. x-ekseni yönünde hareket eden bir foton için 
elektrik alan herhangi bir düzlemde bulunabilir. �ekillerde y-ekseni 
referans alınsın. 

a) Elektrik alan +y düzleminde (yatay polarizasyon, referansla açısı 0o). 
b) Elektrik alan -z düzleminde (dikey polarizasyon, referansla açısı 90o). 

Bir biti, bir fotonun polarizasyon yönünde kodlamak için, fotonu belirli bir 

polarizasyon durumuna sokmak gerekir. Bu ise elektrik alanı istenen düzlemde 

dalgalanan bir foton yaratmakla olur. Bunu yapmanın bir yolu sadece, fotonu,  

polarizasyon ekseni istenen açıya ayarlanmı� bir polarize edici içinden geçirmektir. 

Modern polarize edicilerin geli�mesi, 1928’ de, Polaroid firmasının kurucusu Edwin 

Land ile ba�lamı�tır. Edwin Land o yıllarda, Harvard Koleji’ nde bir üniversite 
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ö�rencisi idi. �ekil 6.8’ de temsili olarak bir fotonun bir polarize edici içinden 

geçirilmesi ve belirli bir polarizasyon durumuna sokulması gösterilmektedir. 

 

�ekil 6.8 Fotonun belirli bir polarizasyon durumuna sokulması. Foton dikey 
polarizasyona sokulmakta. 

Kuantum teorisine göre, bir polarize edici içinden geçen fotonun ba�ına �u iki �eyden 

biri gelebilir: ya elektrik alanı istenen düzlemde dalgalanıyor �ekilde polarize 

ediciden tekrar dı�arı çıkar ya da hiç dı�arı çıkamaz. �lk durumda foton istenen 

polarizasyon durumuna sokulmu� demektir ki bu iyi durumdur. �kinci durumda ise 

foton polarize edici tarafından yutulmu�tur, yutulan fotonun enerjisi daha sonra ısı 

�eklinde dı�arı yayılır. 

Polarize edicinin ekseni, içinden geçecek fotonun elektrik alanının düzlemiyle θ 

kadar bir açı yapıyor olsun. Bu durumda fotonun istenen polarizasyon açısı ile ortaya 

çıkma olasılı�ı cos2θ ve emilme olasılı�ı da 1 - cos2θ ile ifade edilir. 

Buna göre, polarizasyon açıları aralarındaki fark 90o olacak �ekilde ayarlanmı� iki 

polarize edici hiçbir ı�ı�ı geçirmeyecektir. Bu kuantum teoriyle uyumludur. Böyle 

bir durumda fotonun birinci polarize ediciden çıkıp ikinci polarize edici içinden 

geçme olasılı�ı cos2π/2 = 0 olup, bu, fotonun kesinlikle emilece�i anlamındadır. 

Bahsedilen durum �ekil 6.9’ da görülmektedir. 

 

a)        b) 
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c) 

�ekil 6.9 Fotonun polarize ediciler içinden geçi�i. 
a) Foton tek bir polarize edici içinden geçmekte ve dikey olarak polarize 

edilmekte (bkz. �ekil 6.8). 
b) Foton tek bir polarize edici içinden geçmekte ve yatay olarak polarize 

edilmekte. 
c) Foton iki ayrı polarize edici içinden geçmekte. Önce dikey polarize edici 

içinden geçti�i için dikey olarak polarize edilmekte, bu durumda di�er 
polarizasyon bile�enleri süzülmü� olur. Foton daha sonra yatay polarize edici 
içinden geçmekte. Gelen fotonda yatay polarizasyon bile�eni yok, sadece 
dikey bile�en var. Dikey bile�eni de yatay polarize edici geçirmeyece�inden 
ı�ık ikinci polarize ediciden geçemez. 

6.3 Mesajların Polarize Edilmi� Fotonlarla Kodlanması  

Bir fotonu belirli bir duruma sokmanın biraz daha geli�mi� bir yöntemi, �ngilizce’ si 

“Pockels cell” denen bir cihaz kullanmaktır. Cihazı bu adla piyasada bulabilmek ve 

�nternet üzerinden sipari� vermek mümkündür. 

Bir Pockels cell kullanarak, elektrik alanı istenen herhangi bir düzlem içinde 

dalgalanan yani istenen yönde polarize olmu� bir foton yaratmak mümkündür. 

Böylece elektrik alanı bir düzlem içinde belirlenen bir referans çizgisine göre 

kenarsal polarizasyonlardan birinde (0o veya 90o açılarla) veya kö�egensel 

polarizasyonlardan birinde (45o veya 135o açılarla) dalgalanan fotonlar yaratılabilir.  

�stenen polarizasyonda fotonları kolayca yaratabilme olana�ına sahip olduktan sonra, 

artık 0o ve 135o açılarla polarize edilmi� fotonları ikili 0 de�erini temsil etmek için;  

90o ve 45o açılarla polarize edilmi� fotonları ise ikili 1 de�erini temsil etmek için 

kullanabiliriz. Söz edilen kar�ı dü�ürme �ekil 6.10’ da gösterildi�i gibidir: 
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    a)               b) 

�ekil 6.10 �kili bit de�erlerinin polarize edilmi� fotonlarla temsili 
a) Kenarsal polarizasyonlar 
b) Kö�egensel polarizasyonlar 

Bu kar�ı dü�ürme yapıldıktan sonra, bir bit dizisi de Pockels cell’ deki, fotonları 

polarize etmekte kullanılacak, polarizasyon tabanlarını kontrol etmek için 

kullanılabilir. Yani sırasıyla hangi fotonun hangi polarizasyon tabanına (kenarsal 

veya kö�egensel) göre polarize edilece�i belirlenir. Gönderilecek fotonlar gönderici 

Pockels cell’ inde ayarlanan polarizasyon tabanları uyarınca, istenen mesajı temsil 

edecek �ekilde, polarize edilirler. Sonuçta mesaja kar�ılık olarak Pockels cell 

çıkı�ında elde edilen polarize edilmi� foton dizisi bir haberle�me kanalına, fiber optik 

gibi, verilerek hedefe, alıcıya, gönderilebilir. 

6.4 Bir Fotonun Polarizasyonunun Ölçülmesi  

Herbir fotonu belirli bir polarizasyon yönünde polarize edilmi� bir foton dizisinden 

mesaja ait bitleri geri elde etmek için, alıcının gelen fotonların herbirinin 

polarizasyonunu ölçebilmesi gerekir. Neyse ki, do�a bize sırf bu amaç için çok iyi 

uyan bir madde sa�lamı�tır, Kalsit.  

Bir takım cisimler bilinmektedir ki (örne�in Kalsit, Kuvartz ve Turmalin) 

polarizasyon düzlemleri farklı olan ı�ıkları farklı �ekilde kırma özelli�ine sahiptir. 

Böyle cisimlerden uygun �ekil verilmi� bir prizma üzerine polarize olmamı� bir ı�ık 

demeti dü�ürülürse bu ı�ı�ın içindeki dalgalardan sadece polarizasyon düzlemleri 

cisim içindeki özel bir düzleme paralel olanlar prizmanın içinden dosdo�ru geçip 

öbür tarafından çıkar. Dalgaların geri kalan kısmı ya yutulur ya da saptırılır.  

Kalsit, kalsiyum karbonat, kristali foton polarizasyonunu ölçmek için çok uygun bir 

maddedir. Kristal içinden geçen bir foton, geçi�i sırasında, kristaldeki polarizasyon 

ekseni ve kendi elektrik alanının yönlendirmesine (kendi polarizasyonuna) ba�lı 
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olarak farklı bir elektromanyetik kuvvet hisseder. Hissetti�i bu etkiyle orantılı olarak 

foton kristal içinden ya dosdo�ru geçer veya geli� ekseninden bir miktar kaymı� 

olarak kristalden tekrar dı�arı çıkar. Örne�in, Kalsit’ in polarizasyon ekseni öyle 

ayarlanmı� olsun ki dü�ey olarak polarize edilmi� fotonlar, içinden dosdo�ru 

geçsinler; yani Kalsit’ in polarizasyon ekseni de dü�ey, fotonlarınkine paralel, olsun. 

Böyle bir durumda dü�ey olarak polarize edilmi� fotonlar kristal içinden dosdo�ru 

geçerler. Yatay polarizasyona sahip bir foton da kristal içinden geçecektir; ancak 

polarizasyon düzlemi kristalinki ile paralel olmadı�ından kristalden dı�arı dosdo�ru 

de�il de, �ekil 6.11’ de görüldü�ü gibi, orijinal yörüngesinden kaymı� olarak 

çıkacaktır.  

 

�ekil 6.11 Kalsit kristalinden fotonların geçi�i. Dü�ey polarizasyon eksenli Kalsit 
kristalinden yatay ve dü�ey polarizasyona sahip fotonlar geçmekte. 
Polarizasyon eksenleri kristalinki ile paralel olan dü�ey polarizasyona 
sahip fotonlar kristalden dosdo�ru geçerken, polarizasyon eksenleri 
kristalinki ile paralel olmayan (dik olan) yatay polarizasyona sahip 
fotonlar geli� do�rultularından bir miktar saptırılmı� olarak geçerler. 

Kalsit kristalinin bu özelli�i sayesinde, verilen bir fotonun yatay mı yoksa dü�ey mi  

polarizasyona sahip oldu�u anla�ılabilir. Bununla birlikte, kö�egensel olarak polarize 

edilmi� ı�ık, yukarıdaki gibi polarizasyon ekseni dü�ey olarak yönlendirilmi� bir 

polarizasyon ölçücüden geçerse ne olur? Böyle bir durumda Belirsizlik �lkesi, 

polarize ölçücünün bize, orijinal polarizasyon hakkında hiçbir bilgi veremeyece�ini 

söyler. Böylece bazı fotonlar, elektrik alanlarının ekseninin Kalsit’ in ekseni ile 

yaptı�ı açıya göre kaymı� olarak, kalanlar da kaymadan kristalden dı�arı 

çıkacaklardır. O zaman anlarız ki kaymadan çıkan fotonların polarizasyon yönü ile, 

kristalin polarizasyon ekseni birbirine paralel, yani aynı polarizasyona sahipler; 
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kaymı� olarak çıkanlar ise farklı polarizasyona sahiptir demektir. Ancak kö�egensel 

polarizasyonlardan hangisine sahip oldu�unu bilemeyiz. 

Bununla birlikte, bir fotonun uygun seçilmi� bir Kalsit kristalinden dı�arı çıktı�ı 

konumu, o fotonun polarizasyonunu ölçmek için bir yol olarak kullanabiliriz. Aynı 

tabandaki ancak farklı polarizasyondaki fotonlar kristalden dı�arı farklı kaymalarla 

çıkacaklardır. Fotonun geli� do�rultusu ile çıkı� do�rultusu arasındaki kayma 

miktarını kullanarak fotonun polarizasyonu hakkında bilgi edinilebilir. Bu durum 

a�a�ıda, �ekil 6.12’ de gösterilmi�tir: 

Polaroid yapay olarak hazırlanmı� çok kullanılan polarize edici bir maddedir. 

Polaroid, aralarında i�ne gibi kinin iodosülfat kristallerinden ince bir tabak bulunan 

iki plastik levhadan olu�ur. Kristaller kuvvetli bir elektrik alan vasıtasıyla aynı 

do�rultuya getirilir, ve bu �ekilde elde edilen berrak madde polarizasyon düzlemi 

belli bir ı�ı�ı geçirir.  

 

      a)            b) 

�ekil 6.12 Polarize olmu� fotonların Kalsit kristalinden geçi�i. 
a) Dü�ey polarizasyon eksenli Kalsit kristalinden kenarsal polarizasyona 

sahip fotonların geçi�i. Polarizasyon eksenleri kristalinki ile paralel 
olan dü�ey polarizasyona sahip fotonlar kristalden dosdo�ru geçerken, 
polarizasyon eksenleri kristalinki ile paralel olmayan yatay 
polarizasyona sahip fotonlar geli� do�rultularından bir miktar 
saptırılmı� olarak geçerler. 

b) 45o’ lik kö�egensel polarizasyon eksenli Kalsit kristalinden 
kö�egensel polarizasyona sahip fotonların geçi�i. Polarizasyon 
eksenleri kristalinki ile paralel olan 45o’ lik kö�egensel polarizasyona 
sahip fotonlar kristalden dosdo�ru geçerken, polarizasyon eksenleri 
kristalinki ile paralel olmayan 135o’ lik kö�egensel polarizasyona 
sahip fotonlar geli� do�rultularından bir miktar saptırılmı� olarak 
geçerler. 
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6.5 Polarize Edilmi� Fotonlar için Belirsizlik �lkesi  

Polarize edilmi� fotonların bir akımı �eklinde yazılmı� bir mesajı okumak için, 

fotonlardan her birinin polarizasyon yönünü ölçmek gerekir. Foton polarizasyonunu 

ölçmek için ise, daha önce söylendi�i üzere, bir Kalsit kristali kullanabiliriz. 

Kenarsal polarizasyonları (0o, yatay, ya da 90o, dikey) ölçmek için polarizasyon 

ekseni dü�ey olarak yönlendirilmi� bir Kalsit kristali kullanılır. Diagonal 

polarizasyonları (45o ya da 135o) ölçmek için ise polarizasyon ekseni diagonal olarak 

yönlendirilmi� bir Kalsit kristali kullanmak gerekir. 

O halde kenarsal veya diagonal olarak polarize edilmi� fotonların polarizasyonlarını 

uygun bir Kalsit kristali kullanarak ölçebiliyoruz. Ancak, görüldü�ü gibi, kenarsal ve 

diagonal tabandaki polarizasyonların ölçümü sırasında aynı, tek bir, kristal de�il de 

ayrı ayrı, o polarizasyon tabanına uygun, Kalsit kristalleri kullanıyoruz. Acaba hem  

kenarsal hem de kö�egensel polarizasyonu aynı anda ölçmek mümkün olur mu? Bu 

soruyu cevaplamak için Heisenberg belirsizlik ilkesine geri dönmemiz gerekir. �lke, 

belirli fiziksel büyüklük çiftlerinin aynı anda do�ru olarak ölçülebilmeleri ile ilgili 

temel bir sınır getirmekteydi. Buradaki fiziksel büyüklük çifti bir “kenarsal 

polarizasyon” ve bir “diyagonal polarizasyon” olmaktadır. Belirsizlik ilkesine göre, 

bu iki fiziksel büyüklükten birinin de�eri ne kadar do�ru olarak bilinirse, di�er 

fiziksel büyüklü�ün de�eri o kadar belirsiz olmaktadır. 

Heisenberg’ in belirsizlik ilkesi foton polarizasyonu için de geçerlidir. Yani, kenarsal 

ve diyagonal polarizasyonu aynı anda tam olarak ölçmek imkansızdır. Yukarda 

söylendi�i gibi kenarsal ve diyagonal polarizasyonları, ayrı kristallerle, ayrı ayrı 

ölçmeliyiz. Önce bir tabanda ölçüm yaptıktan sonra, di�er taban için ayrıca ikinci bir 

ölçüm yapmak gerekir. Ancak Heisenberg’ in belirsizlik ilkesi uyarınca bir 

polarizasyon tabanında yapılan polarizasyon ölçümü gerçek, polarizasyonun  

de�erini de�i�tirecek, belirsiz kılacaktır. Buna göre di�er tabanda yapılacak ikinci 

polarizasyon ölçümünün sonucu güvenilir olmayacaktır. Dolayısıyla belirli bir anda 

tek bir polarizasyon ölçümü yapılabilmektedir. Bu ölçüm fotonun gerçek 

polarizasyon de�erinin rasgele olarak de�i�mesine sebep oldu�undan ikinci ve daha 

sonraki ölçümlerin sonucu güvenilir olmayacaktır. Dolayısıyla polarizasyon ölçümü 

bir defada yapılabilen bir olaydır.  
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Gelen bir foton için do�ru polarizasyon ölçücü kullanılırsa ölçüm sonucu da do�ru 

olacaktır. Bu durum �ekil 6.13b’ de gösterilmi�tir. Kenarsal tabanda polarizasyona 

sahip bir foton kenarsal bir polarizasyon ölçücü ile ölçüldü�ünden ölçüm sonucu 

do�ru olmaktadır. Yapılan ölçüm sonucu fotonun gerçek polarizasyonu belirsiz 

olacaktır. 

 

      a)                      b) 

 

 

     c) 

�ekil 6.13 Polarizasyon ölçümleri 
a) Polarize olmamı� bir foton. 
b) Kenarsal (dikey) polarize olmu� bir foton için kenarsal bir polarizasyon 

ölçücü kullanılıyor. Ölçüm sonucu do�ru olacaktır, ancak ölçülen fotonun 
gerçek polarizasyonu artık belirsiz olacaktır. 

c) Kö�egensel (135o) polarize olmu� bir foton için kenarsal bir polarizasyon 
ölçücü kullanılıyor. Ölçüm sonucu hatalı olacaktır, ölçülen fotonun gerçek 
polarizasyonu artık belirsiz olaca�ından do�ru polarizasyon hiçbir zaman 
ölçülemeyecektir. 

Gelen bir foton için yanlı� polarizasyon ölçücü kullanılırsa ölçüm sonucu da yanlı� 

olacak ve gerçek polarizasyon artık hiçbir zaman ölçülemeyecektir. Bu durum �ekil 
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6.13c’ de gösterilmi�tir. Kö�egensel tabanda polarizasyona sahip bir foton kenarsal 

bir polarizasyon ölçücü ile ölçüldü�ünden ölçüm sonucu yanlı� olmaktadır. Yapılan 

ölçüm sonucu fotonun gerçek polarizasyonu belirsiz olaca�ından, gerçek 

polarizasyonu yeni bir ö�renme imkanı olmayacaktır.  

Foton polarizasyonunun ölçülmesinde açıklanan bu belirsizlik, örne�in kriptografik 

bir anahtar de�i�-toku� i�lemi sırasında, kullanılan haberle�me hattının dinlenmesinin 

önüne geçmek ve hattın dinlendi�ini açı�a çıkarmak için kullanılabilecek çok önemli 

bir fiziksel kuraldır. 

6.6 Polarize Edilmi� Fotonlarla Kuantum Kriptografi  

�imdi bir gizli anahtarı, yani sadece Alice ve Bob tarafından bilinen, bilinmesi 

gereken, gizli bir bit dizisini de�i� toku� edecek bir protokol tasarlamak için gereken 

bilgi altyapısına sahibiz.  

Charles Bennett ve Gilles Brassard tarafından tanımlanan BB84 anahtar da�ıtım 

protokolü özetle �u �ekilde çalı�ır: Alice öncelikle, rasgele bir bit kümesi seçer. Bob’ 

un, Alice’ in seçti�i bu bit dizisinden haberi yoktur. Ba�langıçta, ne Alice’ in ne de 

Bob’ un aklında belirli bir anahtar vardır. Kullanacakları anahtar, Alice’ in seçti�i bu 

bit dizisinden, protokolün yürütülmesi neticesinde, ortaya çıkacaktır. Alice bitlerini 

polarize edilmi� fotonlarla kodlar ve Bob’ a bu fotonları gönderir. Bob, gelen 

fotonların polarizasyonlarını ölçer. Ancak Alice’ in fotonları polarize ederken herbir 

foton için hangi polarize ediciyi kullandı�ını bilmemektedir. Bu nedenle ölçümleri 

sırasında herbir foton için kullanaca�ı polarizasyon ölçücüyü rasgele seçer. Sonuçta 

Bob, gelen fotonları rasgele ölçer ve O da bir bit dizisi elde eder. Alice ve Bob’ un 

aynı polarizasyon tabanlarını kullandıkları durumlar için gönderilen ve alınan bitler 

aynı olacaktır. Bu ortak, ama gizli, bitler anahtar olarak kullanılırlar. Aynı 

polarizasyon tabanını kullandıkları bir durum için gönderilen ve alınan bit farklı ise 

hattı dinleyen birinin varlı�ından ku�kulanılmalıdır. [44, 45] 

Alice’ in Bob’ a gönderdi�i bit dizisinin bir önemi yoktur. Burada önemli olan, bu 

bitlerin ortak olan bir altkümesini sadece ama sadece ikisinin ö�renmeleridir. 
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6.7 Araya Kimse Girmemi�ken Kuantum Kriptografi  

Araya hiç kimsenin girmedi�i durumu dü�ünerek ba�layalım. Sonuçta 4 bit uzunlukta 

bir gizli anahtarın de�i�-toku�u amaçlanmaktadır. 

 

�ekil 6.14 Bitleri fotonlarla kodlama kuralları. 1 biti kenarsal polarizasyon tabanında 
dü�ey (90o) polarizasyonla veya kö�egensel polarizasyon tabanında 45o 
polarizasyonuyla kodlanmakta. 0 biti kenarsal polarizasyon tabanında 
yatay (0o) polarizasyonla veya kö�egensel polarizasyon tabanında 135o 
polarizasyonuyla kodlanmakta. 

A�a�ıda, Alice’ in, seçti�i bitlerini fotonlarla kodlamak için, yapaca�ı i�lemler adım 

adım gösterilmektedir. Ancak daha önceden Alice’ in hangi bite hangi 

polarizasyonda fotonu kar�ı dü�ürece�ini kararla�tırmı� olması gerekir. Aynı kar�ı 

dü�ürmeleri Bob’ un da biliyor olması gerekir. Bu nedenle bu kar�ı dü�ürmeleri 

birlikte yapmaları gerekir. Kısacası, Alice ile Bob’ un bir ara bir araya gelerek, hangi 

bitleri hangi polarizasyonda fotonlarla kodlayacaklarını kararla�tırmı� olmaları 

gerekir. Alice ile Bob, birlikte, yukarıda, �ekil 6.14’ deki gibi bir kodlama kuralı 

üzerinde karar kılmı� olabilirler.  

Görüldü�ü gibi 0 ve 1 bitleri için kullanılabilecek iki farklı foton polarizasyonu 

vardır. 1 biti kenarsal polarizasyon tabanında dü�ey (90o) polarizasyonla veya 

kö�egensel polarizasyon tabanında 45o polarizasyonuyla kodlanabilirken, 0 bitini ya 

kenarsal polarizasyon tabanında yatay (0o) polarizasyonla ya da kö�egensel 

polarizasyon tabanında 135o polarizasyonuyla kodlamak mümkündür. 

Bob ile birlikte bir kodlama kuralı üzerinde anla�tıktan sonra Alice’ in yapması 

gereken i�lemler �u �ekilde sıralanabilir. Bu i�lemler, a�a�ıda, �ekil 6.15’ de de 

gösterilmi�tir.  Alice, önce, rasgele bir bit kümesi seçer (ilk satır). Daha sonra, her bit 
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için, ilgili biti bir fotonun kenarsal (+) polarizasyonuyla mı yoksa kö�egensel (X) 

polarizasyonu ile mi kodlayaca�ına karar verir (ikinci satır). Polarizasyon yönlerinin 

belirlendi�i bu seçim de rasgele yapılmalıdır. Alice, daha sonra, fotonları yaratır ve 

yarattı�ı fotonları, açık bir haberle�me kanalı üzerinden Bob’ a yollar (üçüncü satır).  

 

�ekil 6.15 Alice’ in bitlerini polarize edilmi� fotonlarla kodlaması. Alice’ in rasgele 
seçti�i bitler ilk satırda, kar�ı gelen fotonlar üçüncü satırda yer almaktadır. 

�ekil 6.15’ e göre Alice, öncelikle rasgele; 

 

bit dizisini seçmi�tir (ilk satır). Daha sonra bu bitlerin herbirini kodlamakta 

kullanaca�ı polarizasyon tabanını yine rasgele seçmi�tir (ikinci satır). Onlar da, 

bitlerle aynı sırada; 

 

�eklindedir. Yani, soldan sa�a do�ru, ilk bit kenarsal (+) tabanda bir polarizasyonla, 

ikinci bit kö�egensel (x) tabanda bir polarizasyonla, ..., kodlanacaktır. Alice, son 

olarak bitleri için belirledi�i tabanlarda polarize olmu� fotonları yaratır (üçüncü 

satır). Örne�in, soldan sa�a do�ru, ilk biti 1 ve bunu kenarsal polarizasyon tabanında 

bir fotonla kodlamaya karar vermi�. Kenarsal polarizasyon tabanında 1 bitinin 

kar�ılı�ı ise dü�ey (90o) polarize olmu� ( | ) bir foton. Aynı �ekilde ikinci bit de 1 ve 

bunu da kö�egensel polarizasyon tabanında kodlaması gerekiyor. Kö�egensel 

polarizasyon tabanında 1 bitinin kar�ılı�ı ise 45o polarize olmu� ( / ) bir foton, ..., . 

Buna göre, sonuçta Alice, bit dizisine kar�ılık a�a�ıdaki foton dizisini yaratmı� olur. 
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Alice, yarattı�ı bu fotonları, gizli olması gerekmeyen, açık, bir haberle�me kanalı 

üzerinden Bob’ a yollar. 

�imdi de, fotonları aldı�ında Bob’ un neler yapaca�ına bakalım. Bob’ un izleyece�i 

adımlar ise �ekil 6.16’ da gösterilmi�tir. Bob, fotonları aldı�ında (ilk satır), gelen 

fotonların polarizasyonlarını rasgele tabanlarda ölçer (ikinci satır). Bob, gelen 

fotonların polarizasyonlarını ölçmekte kullanaca�ı polarizasyon tabanlarını, Alice’ 

den ba�ımsız olarak, kendisi ve rasgele olarak belirler. Alice’ in kullandı�ı 

polarizasyon tabanlarını ve sırasını bilmemektedir. Sonuçta, yaptı�ı ölçümlere ba�lı 

olarak Bob da, bir bit kümesi elde eder (üçüncü satır). 

 

�ekil 6.16 Bob’ un gelen fotonlardan tekrar bit dizisini elde etmesi. 

�ekil 6.16’ ya göre Bob’ a gelen foton dizisi; 

 

�eklindedir. Yani Alice’ in gönderdi�i fotonlar Bob’ a ula�mı�tır. Bob’ un elinde bir 

tek bu foton dizisi vardır. Bob, Alice’ in seçti�i rasgele bit dizisi ve bu rasgele bit 

dizisini kodlamak için seçti�i rasgele polarizasyon taban dizisi hakkında hiçbir 

bilgiye sahip de�ildir. Dolayısıyla gelen fotonların her birinin, �ekilde açıkça belli 

olsa da, hangi polarizasyona sahip oldu�unu bilmemektedir. Bu nedenle bu 

fotonların polarizasyonunu ölçmesi gerekir. Ancak, ölçüm sırasında, hangi foton için 

hangi polarizasyon tabanını kullanacaktır? Bu seçimi Bob da rasgele yapar. �ekil 

6.16’ ya göre Bob, foton dizisi için , soldan sa�a do�ru sırasıyla, rasgele olarak; 
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polarizasyon tabanlarını seçmi�tir. Alice’ inkilerle kar�ıla�tırılırsa Bob’ un 

polarizasyon tabanı seçimlerinin bazılarının Alice’ inkilerle aynı (soldan sa�a do�ru, 

sırasıyla 1., 4., 5., 8., 9., 10. polarizasyon tabanları), bazılarının ise farklı oldu�u 

(soldan sa�a do�ru, sırasıyla 2., 3., 6., 7. polarizasyon tabanları) görülmektedir. Daha 

önce de söylendi�i üzere, aynı polarizasyon tabanlarını kullandıkları durumlar için 

Bob’ un ölçtü�ü bit de�eri ile Alice’ in gönderdi�i bit de�eri kesinlikle aynı 

olacaktır. Farklı polarizasyon tabanlarının kullanıldı�ı durumlar için böyle bir 

kesinlikten söz edilemez. Bu durumlarda Bob’ un ölçtü�ü bit de�eri Alice’ in 

gönderdi�i de�er ile aynı da olabilir farklı da. Yukardaki polarizasyon tabanı 

seçimleri için Bob, a�a�ıdaki ölçüm sonuçlarını elde etmi�tir: 

 

Görüldü�ü gibi aynı polarizasyon tabanının kullanıldı�ı ölçümlerde Alice’ in 

gönderdi�i de�er ile Bob’ un ölçtü�ü de�er kesinlikle aynıdır. Farklı polarizasyon 

tabanlarının kullanıldı�ı ölçümlerde ise bazılarında do�ru sonuçların, bazılarında da 

yanlı� sonuçların elde edildi�i görülmektedir. Alice, rasgele bir bit dizisi seçip, 

bunları fotonlarla kodlayarak Bob’ a iletmi�ti. Bob da fotonları aldı ve yukardaki bit 

dizisini elde etti. Amaçları ikisinin de bilece�i 4 bitlik bir gizli anahtar elde etmekti. 

Peki, bu gizli anahtar nasıl elde edilecek? 

�imdi, bir sonraki a�ama olarak, Alice ve Bob, gizli olması gerekmeyen, açık 

(güvensiz), bir haberle�me kanalı üzerinden görü�ürler, örne�in telefonla. Alice, 

Bob’ a, bitlerin bir alt kümesini kodlamak için kullandı�ı polarizasyon tabanlarını 

açıklar. Aynı �ekilde Bob da, Alice’ e, aynı alt kümenin kodunu çözmek için 

kullandı�ı polarizasyon tabanlarını açıklar. Bu altkümede her ikisinin de aynı 

polarizasyon tabanlarını kullanmı� oldu�u haller için, Alice, Bob’ a, hangi bitleri 

ölçmü� olması gerekti�ini söyler. Kodlama, kod çözme ve iletim a�amalarının 

hatasız oldu�u ve birinin araya girmesi durumunun da mevcut olmadı�ı varsayılırsa, , 

Alice’ in söyledi�i ve “test bitleri” olarak adlandırılan bu bitler, Bob’ un ölçümleri 

sonucu elde etti�i bitler ile 100% uyu�malıdır. Bu durum, �ekil 6.17’ de 

gösterilmi�tir. 
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�ekil 6.17 Bit testi. Alice ile Bob hattın dinlenip dinlenmedi�ini anlamak için 
bitlerinin bir alt kümesini kar�ıla�tırırlar. 

Alice’ in rasgele belirledi�i 10 bitlik dizide test biti olarak yukarda kutu içine alınan 

4 bit kullanılmaktadır (soldan sa�a do�ru sırasıyla, 1., 2., 7. ve 8. bitler). Alice ve 

Bob, bu bitler için kullandıkları polarizasyon tabanlarını yaptıkları telefon 

görü�mesinde birbirlerine açıklar. Ancak bu görü�mede bitlerin de�erleri söylenmez. 

Alice ve Bob 1. ve 8. bitler için aynı polarizasyon tabanını kullanmı�tır. O halde bu 

bitler için Alice’ in gönderdi�i bit de�eri ile Bob’ un ölçtü�ü bit de�eri kesinlikle 

aynı olmalıdır. Farklı polarizasyon tabanlarının kullanıldı�ı 2. ve 7. bitler için ise 

gönderilen ve ölçülen de�erlerin kesinlikle aynı olaca�ı söylenemez. Dolayısıyla, 1. 

ve 8. bitler için Alice ve Bob gönderilen ve ölçülen bit de�erlerini birbirlerine 

açıklarlar. Gönderilen ve alınan de�erler aynı ise sorun yok, hat temiz, demektir. 

Çünkü arada hattı dinleyen biri olsaydı bu bitler için de gönderilen ve alınan bitler 

aynı olmayabilecekti. Yukardaki örnek için de�erler aynı çıktı�ından hattın temiz 

oldu�u söylenebilir. 

Ne kadar fazla sayıda bit test edilirse, araya girerek hattı dinleyen birini varlı�ını 

saptama olasılı�ı da o kadar fazla olacaktır. Aslında, Alice ve Bob tarafından test 

edilen her bit için, e�er araya gerçekten biri girmi�se, bu testin araya giren bir ki�inin 

varlı�ını açı�a çıkarma olasılı�ı 
4
1

’ tür. Buna göre, e�er N bit test edilirse ve hattı 

dinleyen biri varsa, hattın dinlendi�inin açı�a çıkarılma olasılı�ı 1-(
4
3 )N’ dir. Bu 

fonksiyonun grafi�i �ekil 6.18’ de çizilmi�tir. Görüldü�ü gibi, test edilen bitlerin 
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sayısı sonsuza gitti�i zaman, hattı dinleyen birinin varlı�ını belirleme olasılı�ı da 

asimptotik olarak 1’ e yakla�maktadır. Böylece, sadece test edilen bitlerin sayısını 

arttırarak, hattı dinleyen birinin varlı�ının belirlenme olasılı�ını istedi�imiz kadar 

kesinli�e kavu�turabiliriz. 

 

�ekil 6.18  Hattın dinlenip dinlenmedi�ini saptama olasılı�ı. Alice ile Bob tarafından 
test edilen bitlerin bir fonksiyonu olarak hattın dinlenip dinlenmedi�ini 
belirleme olasılı�ı. Bir bitin testi geçebilmesi için, hem Alice’ in hem de 
Bob’ un, o biti hem kodlarken hem de kodunu çözerken, aynı polarizasyon 
tabanını kullanmı� olması gerekir. 

Yukardaki test sonucunda kanalın güvenli oldu�una karar verildikten sonra, Alice, 

Bob’ a, bitlerin her birini kodlamak için hangi polarizasyon tabanını kullandı�ını 

yaptıkları telefon görü�mesinde söyler; ancak o bitlerin neler oldu�unu yine 

söylemez, söylemesine de gerek yoktur. Aynı �ekilde Bob da kendi kullandı�ı 

polarizasyon tabanlarını Alice’ e söyler; ancak O da ölçtü�ü bitlerin de�erlerini 

söylemez. Hem Alice hem de Bob, kullandıkları kendi polarizasyon tabanları ile 

kar�ı tarafın söylediklerini kar�ıla�tırır ve her ikisinin de aynı polarizasyon tabanını 

kullandı�ı durumları belirler. Uyu�ma olan durumlar için Alice’ in gönderdi�i 

bitlerin de�eri ile Bob’ un aldı�ı bitlerin de�eri kesinlikle aynıdır. O halde her iki 

tarafta da, aynı, ortak, olan bir bit kümesi olacaktır. Bu ortak kümeden test bitleri (2. 

ve 8. bitler) atılırsa, kalan bitler bir “gizli anahtar” olarak kullanılabilir. Bu gizli 

anahtara hem Alice hem de Bob sahiptir. Böylece biraraya gelmelerine gerek 
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kalmadan, fotonları kullanarak, bir gizli anahtar üzerinde anla�mı� oldular. Bu durum 

�ekil 6.19’ da da gösterilmi�tir. 

 

�ekil 6.19  Anahtar da�ıtımı. Gizli anahtar her iki tarafın da aynı polarizasyon 
tabanını kullandı�ı, test bitlerinin de çıkarılmasıyla kalan, bitlerden 
olu�ur. 

Anlatılan i�lemler dizisi fotonların do�asını kullanarak Bob ile Alice’ in, sadece 

ikisinin biliyor oldu�u bir bit dizisi üzerinde anla�masını sa�lar. �ekil 6.19’ un en üst 

satırı ile, en alt satırı kar�ıla�tırılırsa Alice ile Bob’ un, aynı foton polarizasyon 

tabanlarını kullandıkları durumlardaki bitler üzerinde anla�maya vardıkları görülür. 

Alice ile Bob, ortak bir bit dizisi elde ettikten sonra, bu bit dizisini, Tek Kullanımlık 

�erit gibi kesin güvenli�i kanıtlanabilir klasik bir kripto sisteminde anahtar olarak 

kullanabilirler. Bu gizli anahtar ve güvenli kriptosistem aracılı�ıyla güvenli 

haberle�me ihtiyaçlarını kar�ılayabilirler. 

6.8 Araya Biri Girmi�ken Kuantum Kriptografi  

�imdide, hattı dinleyen bir ki�inin, Eve, mevcut oldu�u bir durumda neler olacaktır, 

ona bakalım. 

�lk a�ama daha önce anlatıldı�ı gibidir: Alice, bitlerini, �ekil 6.20’ de görüldü�ü gibi, 

polarize edilmi� fotonlarla kodlar. 
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�ekil 6.20 Alice’ in bitlerini polarize edilmi� fotonlarla kodlaması. Alice’ in rasgele 
seçti�i bitler ilk satırda, kar�ı gelen fotonlar üçüncü satırda yer almaktadır. 

Ancak bu durumda hattı dinleyen bir ki�i, Eve, bulunmaktadır. Eve, araya girerek, 

Alice’ in Bob’ a gönderdi�i fotonları kendine alır. Alice’ in Bob’ a hangi bitleri 

gönderdi�ini ö�renmek için, fotonların polarizasyonlarını ölçmeye çalı�ır. Yani, 

Bob’ un yapması gerekenleri, aynen, Eve’ de gerçekle�tirir: fotonları alır, 

polarizasyon tabanlarını rasgele seçer ve polarize edilmi� fotonlardan tekrar bir bit 

dizisi elde eder. Eve’ in yapaca�ı bu i�lemler �ekil 6.21’ de de görülmektedir. 

 

 

�ekil 6.21 Eve, Alice’ in Bob’ a gönderdi�i fotonları ele geçirir ve kodlarını çözerek 
tekrar bit dizisini elde etmeye çalı�ır. Seçti�i polarizasyon tabanlarından, 
soldan sa�a do�ru, 5. ve 8.’ nin yanlı� olmasına ra�men ölçüm 
sonuçlarının do�ru oldu�u görülmekte. 

Eve, daha sonra, ölçtü�ü fotonları Bob’ a yeniden iletir. Eve, ölçmü� oldu�u bitleri, 

istedi�i herhangi bir yönlendirme için polarize edilmi� fotonlara tamamen yeniden 

kodlamada serbesttir. Ancak, Eve için en basit durum, çözme a�amasında kullandı�ı 

yönlendirme dizisinin aynısını kullanmaktır (�ekil 6.22). 
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�ekil 6.22 Eve, kendi foton dizisini Bob’ a yollar. Eve, elde etti�i bitleri, onları elde 
etmede kullandı�ı polarizasyon tabanları ile yeniden fotonlara kodlayıp, 
kendi foton dizisini, Bob’ a yollar. Polarizasyon tabanlarının farklı 
olmasından dolayı 5. ve 8. bitlere ili�kin fotonların Alice’ in 
gönderdi�inden farklı olarak Bob’ a gitti�ine dikkat edin. 

Bob açısından bakıldı�ında, O henüz, Eve’ in varlı�ından habersizdir. Bu nedenle, 

Alice’ den geldi�ini dü�ünerek, fotonları, �ekil 6.23’ de gösterildi�i gibi,  çözmeye 

çalı�ır. Aslında o fotonlar Eve’ den gelmektedir. Bob, fotonları alır (ilk satır), 

polarize edici yönlendirmelerini seçer (ikinci satır) ve fotonları çözerek bir bit dizisi 

elde eder. 

 

 

�ekil 6.23 Bob, Eve’ in varlı�ından habersiz fotonların kodunu çözer. Eve’ den 
kaynaklanan fotonlar ve bunları Bob tarafından nasıl çözüldü�ü dikdörtgen 
içinde çizilmi�tir. 

�imdi, Alice ile Bob, Alice’ in gönderdi�i bitlerden bir alt küme için, hem polarize 

edici yönlendirmelerini hem de bitleri kar�ıla�tırırlar. Polarize edici 

yönlendirmesinde anla�tıkları durumlar için, gönderilen ve alınan bitlerde de uyu�ma 

olmalıdır. Burada, �ekil 6.24’ de görüldü�ü gibi, test edilen bitlerden dördüncüsünde 

(soldan sa�a do�ru 8. bit) bir hata görülmektedir. Bu hata arada hattı dinleyen 

birinin, Eve, bulundu�unu açı�a vurmaktadır. 
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�ekil 6.24 Alice ile Bob, Eve’ in varlı�ını saptarlar. 

Sonuçta, hattı dinleyen biri varsa, Alice ile Bob, görü�melerini sonlandırmaya karar 

verirler. 

6.9 Çalı�an Prototip  

�lk kuantum kriptografi prototipi 1989 yılında IBM’ de in�a edilmi�tir. Prototipin 

resmi �ekil 6.25’ de basit bir �emati�i de �ekil 6.26’ da verilmi�tir. 

 

�ekil 6.25 �lk kuantum kriptografi prototipi. 
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�ekil 6.26 �lk kuantum kriptografi prototipinin �emati�i. 

O zaman sadece 30 cm’ lik bir mesafe için protokol yürütülebilmi�tir. Oysa 

teknolojik geli�meleri takiben bugün 67 km’ ye ula�an mesafeler için olumlu 

sonuçlar elde edilebilmektedir. 

�ekil 6.26 incelenirse prototipte foton kayna�ı olarak, ye�il ı�ık yayan bir diyot 

(LED, light emitting diode) kullanıldı�ı görülür. LED’ den gelen ı�ık sırasıyla ince 

bir delik, bir lens ve bir bo�luktan geçirilir; böylece fotonların bir demeti elde edilir. 

I�ık daha sonra ye�il ı�ı�ın frekans da�ılımını daraltmak için bir renk filtresinden 

geçirilir. LED’ den gelen ı�ık polarize edilmemi�tir, bu nedenle sonraki adım olarak 

ı�ık do�rusal bir polarize ediciden geçirilerek polarize edilir. Gerekli kenarsal ve 

kö�egensel polarizasyonları üretmek için bir çift Pockels cell kullanılmaktadır. 

Pockels cell, 1893 yılında Alman fizikçi Friedrich Pockels tarafından icat edilmi�tir. 

Pockels cell’ lerin sırası önemli de�ildir. �lk Pockels cell aktif konuma alınmı�sa 

polarizasyonu 45o döndürebilir. �kinci Pockels cell aktif konuma alınmı�sa bir 

polarizasyonu 90o döndürebilir. Buna göre aktif edilen Pockels cell’ lere göre 

mümkün 0o, 45o, 90o ve 135o’ lik dört polarizasyon durumu üretilebilir. 

6.10 Di�er yakla�ımlar  

1984 yılında ilk kuantum kriptografi protokolünün ke�finden sonra güvenli anahtar 

da�ıtımının gerçekle�tirilebilmesine yönelik olarak birçok yeni teklifler olmu�tur. 

Bunlarda da, polarizasyon gibi, az bulunan ba�ka kuantum etkilerden yararlanılır. 

6.10.1 Faz Kodlama Protokolleri 

Polarizasyonu de�il de faz modülasyonunu kullanan yeni bir kuantum kriptografi 

protokolü 1992’ de Arthur Ekert tarafından ke�fedilmi�tir. Bilindi�i gibi fotonlar 
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aynı zamanda birer elektromanyetik dalgadır. Bu nedenle bir fotonun belirli bir fazı 

ikili “0” de�erini, ba�ka bir fazı da ikili “1” de�erini temsil etmek için kullanılabilir. 

Böylece kriptografik anahtar bu protokolde bir dizi fotonun fazlarının kodlanmasıyla 

elde edilmektedir. 

Bu teknik 10 km uzunlukta bir mesafe için fiber optik kablolarla ba�arılı olarak 

gerçekle�tirilmi�tir. 

6.10.2 Asılı Kuantum Sistemler 

1991’ de Oxford üniversitesinden Arthur Ekert kuantum kriptografide tamamen yeni 

bir yakla�ımı açıklamı�tır. Ekert’ in yöntemi ili�kili kuantum sistemleri çiftinin “asılı 

kalma (entanglement)” diye bilinen bir özelli�ine dayanır. Aynı anda bir parçacık 

çifti yaratıldı�ında, örne�in küresel olarak simetrik bir atom aynı anda zıt yönde bir 

çift foton yayarsa, bunlar tek bir kuantum sistemmi� gibi davranırlar. Bunlar daha 

sonra birbirlerinden ayrıldıklarında, biri üzerinde yapılan bir etki, aradaki mesafeden 

ba�ımsız olarak, aynen di�eri üzerinde de meydana gelir.  

Protokolde sözü edilen etki kullanılarak gizli bir anahtarın da�ıtımı 1994 yılında 

ba�arıyla gerçekle�tirilmi�tir. Bu özelli�in tek kullanım alanı anahtar da�ıtımı 

de�ildir. Aynı özellik kuantum bilgi ı�ınlamasına da temel te�kil eder. 

6.11 Kuantum Kriptanaliz  

Ço�u ki�i, kuantum bilgisayarları dört gözle bekliyorsa da, bu durum herkes için 

geçerli de�ildir. Kuantum bilgisayarlar �imdiden özellikle bilgisayar güvenli�i 

alanında çalı�anların kâbusu haline gelmi� durumdadır. Çünkü kuantum 

bilgisayarlar, bu ki�ilerin kriptoloji (�ifreleme) alanında geli�tirdikleri tüm 

yöntemlerin üzerine bir çizik atma potansiyeline sahiptir. Kriptoloji, bildi�imiz 

bilgisayarlarla çözülmesi neredeyse imkansız, a�ırı derecede zor çarpanlara bölme 

i�lemine dayalı problemlere dayanır. Ancak, kuantum bilgisayarlar aynı anda sonsuz 

saldırı olana�ı sa�ladıklarından, bu tür problemleri çözmeleri çok kolaydır. Bu 

açıdan bakıldı�ında, kuantum bilgisayarlar ciddi bir saldırı aracı potansiyeli olarak 

belirmektedir. Kredi kartından havale i�lemleri, ticari i�lemler, askeri mesajlar, 

devlet haberle�mesi gibi kritik i�lemlerin tümünün güvenli�i, kriptolojiye ba�lıdır. 
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Kuantum bilgisayarı olan biriyse, tüm bu i�lemlerin güvenli�ini birkaç saniye içinde 

yıkabilme olana�ına kavu�mu� olacaktır. Bu nedenle kuantum bilgisayarlar yararlı 

olabilme kadar, zararlı olma potansiyeli de ta�ımaktadır. [46] 

6.12 Kuantum Bilgisayarlarla Kriptanaliz 

Kuantum bilgisayarlarını klasik e�leniklerinden ayıran farklılı�ı vurgulamak için 

önce bit kavramına e�ilmek gerekir. Fiziksel bakı� açısından bir bit mantıksal iki 

durumdan birini (Evet-Hayır, Do�ru-Yanlı� veya basitçe 0-1) ifade etmek için 

hazırlanabilen bir fiziksel sistemdir. Örne�in günümüzün sayısal bilgisayarlarında bir 

kondansatörün levhaları arasındaki gerilim bir bitlik bilgiye kar�ılık gelir; yüklü bir 

kondansatör, bit de�eri “1” e kar�ılık gelirken yüklü olmayan bir kondansatör ise 

mantıksal “0” a kar�ılık gelmektedir. Bir bitlik bilgi ayrıca ı�ı�ın farklı iki 

polarizasyonu veya bir atomun iki elektronik durumu kullanılarak da kodlanabilir. 

Ancak, bir atom fiziksel sistem olarak seçilirse atomun iki ayrık elektronik durumu 

dı�ında, atom, iki ayrık durumun ba�da�ık (Coherent) bir üst konumunda da 

(Superposition) bulunabilir (�ekil 6.27). Bu atomun hem “1” ve hem de “0” 

durumunda olması demektir. Bu durumun ba�ka bir fiziksel sistemde kar�ılı�ı 

yoktur; bu durum tümüyle kuantum fizi�ine has bir fenomendir. 

 

�ekil 6.27 Kuantum bitler. �zotopik olarak etiketlenmi� 
Kloroform içindeki 1H ve 13C çekirde�i küçük 
mıknatıslar gibi davranarak, harici bir manyetik alan ile 
etkile�ebilmektedir. Nükleer dönü�ler kuantum 
üstkonumlarında (Superposition) bilgi saklayabilmekte 
ve bunu i�leyebilmektedirler. Ye�il renkli klor 
çekirdekleri ihmal edilebilir. Alan ile hizalı dönü�ler 
mantıksal “1”, kar�ı olanlar ise “0” olarak etiketlenirler. 
Bu çalı�ma �ekli NMR (Nuclear Magnetic Resonance) 
kuantum bilgisayarının temel prensibini olu�turur. 

6.13 Açık Anahtarlı Sistemlerin Kriptanalizi  

Matematikçiler anahtar da�ıtım problemini çözmek için çok çalı�mı�lardır. 1970’ ler 

“açık anahtarlı” sistemler �eklinde zekice bir matematiksel ke�if getirdi. Bu 
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sistemlerde kullanıcıların mesajla�ma öncesi bir gizli anahtar üzerinde anla�malarına 

gerek yoktur. �ki anahtarlı bir kasa ilkesine göre çalı�ırlar. Kasayı kilitlemek için bir 

açık anahtar, kasayı açmak için ise bir ba�ka gizli anahtar vardır. Herkesin kasayı 

kilitlemek için bir anahtarı vardır, ancak kasayı tekrar açacak olan anahtar sadece bir 

ki�idedir. Bu nedenle kasaya herhangi biri bir mesaj koyabilir, ancak o mesajı 

kasadan geri sadece bir ki�i alabilir. Bu ki�i gizli anahtara sahip olandır. 

Uygulamada, sözü edilen iki anahtar, çok büyük iki tamsayıdır. Açık anahtar, gizli 

anahtardan kolayca elde edilebilir; ancak tersi do�ru de�ildir. Sistem belirli 

matematiksel i�lemleri bir yönde yapmanın çok kolay, ters yönde yapmasının ise çok 

zor olması gerçe�ini kullanır. Açık anahtarlı kriptosistemler anahtar da�ıtım 

problemini ortadan kaldırırlar; ancak ne yazık ki kendi güvenlikleri, çok büyük 

tamsayıları asal çarpanlarına ayırmanın zorlu�u gibi, henüz kanıtlanmamı� 

matematiksel varsayımlara dayanır. En popüler açık anahtar kriptosistemi olan RSA, 

güvenli�ini çok büyük sayıları asal çarpanlarına ayırmanın zorlu�undan alır. �ki 

anahtar birbiriyle matematiksel olarak ili�kili oldu�undan, açık anahtarı bilen bir 

dü�man, ilke olarak, gizli anahtarı hesaplayabilir. Bununla birlikte, açık anahtardan 

ilgili gizli anahtarın hesaplanmasındaki zorluk, sözü edilen büyük tamsayıların asal 

çarpanlarına ayrılmasının kolay olmamasıdır.  

Sayının büyüklü�ü, örne�in hane sayısı, arttıkça asal çarpanlara ayırmanın zorlu�u 

da hızla artar. Bunu görmek için L haneli bir N sayısı alalım (N ≈ 10L). Daha sonra 2, 

3, ..., N ile bölerek ve kalanı kontrol ederek bu sayıyı asal çarpanlarına ayırmaya 

çalı�alım. En kötü halde, problemi çözmek için, yakla�ık olarak, N  =  10L/2 bölme 

yapmak gerekebilir. Görüldü�ü gibi L’ nin bir fonksiyonu olarak üstel bir artı� söz 

konusudur. �imdi saniyede 1010 bölme yapabilen bir bilgisayar dü�ünelim. Böyle bir 

makine herhangi bir N sayısını, az önce verilen bölme yöntemini kullanarak, N  / 

1010 saniye civarında bir sürede çarpanlarına ayırabilir. 100 haneli bir N sayısı 

alalım, bu N ≈ 10100 demektir. Bilgisayar bu sayıyı 1040 saniye civarında bir sürede 

çarpanlarına ayıracaktır ki, bu de�er dünyamızın bu günkü tahmin edilen ya�ı olan 

3.8*1017 de�erinden bile (12 milyar yıl) çok daha büyüktür. 
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6.13.1 Kuantum Çarpanlara Ayırma  

Büyük sayıların asal çarpanlarına ayrılması, herhangi bir hesaplama makinesinin 

yeteneklerinin üzerinde kalacak gibi görünmektedir ve matematikçiler ya da 

bilgisayar bilimciler verimli bir çarpanlara ayırma algoritması bulamadı�ı sürece açık 

anahtarlı kriptosistemler güvenli olarak kalacaklardır. Öte yandan durum böyle 

de�ildir. Tamamen matematiksel olan klasik hesaplama teorisi,  fiziksel olarak 

mümkün tüm hesaplamaları tanımlamadı�ı için tam de�ildir. Özellikle kuantum 

cihazları tarafından yapılabilecek hesaplamaları tanımlamaz. Gerçekten, kuantum 

hesaplamadaki yeni çalı�malar, kuantum bilgisayarların çarpanlara ayırma i�ini 

klasik bilgisayarlara göre çok daha hızlı yapabileceklerini göstermektedir.  

Kuantum bilgisayarlar daha hızlı hesaplama yapabilirler, çünkü giri� olarak sadece 

tek bir sayı de�il aynı anda birden fazla farklı sayıyı (bu sayıların uygun bir 

süperpozisyonunu) kabul edebilir ve daha sonra tüm bu sayılar üzerinde aynı anda 

bir hesaplama, bir birimsel i�lem dizisi, yapabilir. Bu kocaman bir paralel hesaplama 

olarak de�erlendirilebilir; ancak paralel çalı�an birden çok i�lemci yerine, durum 

vektörünün tüm elemanları üzerinde i�lem yapan tek bir kuantum i�lemci 

kullanılmaktadır. Peter Shor, 1994 yılında geli�tirdi�i kuantum algoritmasında böyle 

bir kuantum bilgisayarla çarpanlara ayırma i�leminin kolayca ve çok kısa bir sürede 

gerçekle�tirilebilece�ini göstermi�tir. Shor’ un tanımladı�ı kuantum çarpanlara 

ayırma algoritması, özetle, Tablo 6.2’ deki gibidir. 

  Tablo 6.2 Çarpanlara Ayırmanın Matemati�i 

Bir N tamsayısının kuantum çarpanlara ayrılması, FN(x) = ax mod N fonksiyonunun periyodunun 

hesaplanmasına dayanır. Bu fonksiyonun matematiksel tanımlaması �u anlama gelir: 0 ile N arasında 

rasgele bir a tamsayısı seç, bu sayının x’ inci kuvvetini al, sonra N’ e böl, bölmeden elde edilen kalan 

fonksiyonun de�eridir. Buradan a’ nın artan üsleri için, kalanlar r ile gösterece�imiz bir periyotla 

tekrar eden bir dizi meydana getirirler. r bilindi�inde, N’ nin çarpanları, N ile ar/2 +/- 1’ in en büyük 

ortak böleni hesaplanarak elde edilebilir. Allah’ tan, en büyük ortak böleni hesaplamak için kolay ve 

çok verimli bir algoritma, 300 BC’ den beri bilinmektedir: Euclid algoritması.  

Bu yöntem ile 15’ i çarpanlarına ayırmak istedi�imizi varsayalım. a = 11 olsun. x’ in artan de�erleri 

için, 11x mod 15 fonksiyonu tekrar eden bir 1, 11, 1, 11, 1, 11, . . . dizisi meydana getirir. Burada 

periyod r = 2 ve ar/2 = 11’ dir. Buna göre 10 ile 15’ in ve 12 ile 15’ in en büyük ortak bölenini alırız. 

Buradan sırasıyla 5 ve 3, 15’ in iki çarpanı olarak elde edilir. Klasik olarak r’ nin hesaplanması, 
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bilinen bölme yöntemleri kullanılarak N’ nin çarpanlarına ayrılması kadar zordur. Hesapların yürütme 

zamanı N’ nin hane sayısı ile üstel olarak artmaktadır. Di�er taraftan kuantum bilgisayarlar r’ yi N’ 

nin hane sayısının kuadratik fonksiyonu olarak artan bir sürede bulabilirler. 

 

Bir tamsayıyı, N, bölenlerine ayırmanın en basit yolu, N’ nin karekökünden daha 

küçük bir sayı olan p gibi bir sayıya bölüp kalanı kontrol etmektir. E�er kalan “0” ise 

p’ nin bölen oldu�u sonucuna varılır ve i�lem sona erer. Ancak bu yöntem son derece 

verimsizdir; Saniyede 1010 de�i�ik p’ yi deneyebilen bir bilgisayar (Bu �imdiye kadar 

yapılmı� en hızlı bilgisayarın gerçekle�tirebilece�i bir i�lem de�ildir...), 60 

basamaklı bir sayının  çarpanlarının bulabilmek için, evrenin ya�ından daha uzun bir 

süreye ihtiyaç duyacaktır. 

Kuantum bilgisayarları bu basit bölme yöntemi yerine, verimli bir çarpanlara ayırma 

i�lemi için biraz daha farklı bir yöntem kullanırlar. Aslında bir sayının çarpanlara 

ayrılması bir fonksiyonun periyodunun belirlenmesi problemi ile ili�kilendirilebilir. 

Bu yöntemin nasıl çalı�tı�ını anlatmak için N=15’ in asal çarpanlarını bulmak 

istedi�imizi varsayalım. Bunun için N’ den küçük olan örne�in a=7 alalım ve f(x)=7x 

mod 15 fonksiyonunu tanımlayalım. Bu fonksiyon 7’ nin tamsayı olan x üssünü alır 

ve 15’ e bölündü�ündeki kalanını verir. Örne�in e�er x=3 ise f(3)=13 olacaktır zira 

73=343=15x22+13’ tür. Matematiksel olarak f(x)’ in periyodik oldu�u ve, 

fonksiyonun periyodu olan r’ nin 15’ in çarpanları ile ili�kilendirilebilece�i 

gösterilebilir. x=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ... de�erleri için f(x)’ in sonuçları 1, 7, 4, 13, 1, 7, 

4, ... olacak ve periyod 4 olarak belirlenecektir. Bu bilgi ile N’ nin çarpanlarını 

hesaplamak için N’ nin ve ar/2 +/-1’ in en büyük ortak bölenini hesaplamak yeterli 

olacaktır. Örne�imizde 15 ve 74/2+1=50 (veya 74/2-1=48)’ nin en büyük ortak böleni 

5 (veya 3) olacaktır ki, bunlar da 15’ in çarpanlarıdır. 

Açıktır ki klasik bilgisayarlar bu yöntemi verimli olarak i�letemezler; f(x)’ in 

periyodunu bulmak için f(x)’ i birçok kez çözmek gerekir. Aslında yukarıda bahsi 

geçen çarpan bulma yönteminde oldu�u kadar adımın, f(x)’ in periyodunun 

bulunması için i�letilmesi gerekir. Bir kuantum bilgisayarı kullanıldı�ında ise durum 

çok farklı olacaktır; bir kuantum yazmacı 0, 1, 2, 3, 4, ... de�erlerini temsil edecek 

�ekilde kurulursa bir adımda f (1), f(2), f(3), f(4), ... de�erlerini hesaplamak 
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mümkündür. Ba�ka bir adımda ise kolaylıkla fonksiyonun periyodu hesaplanabilir 

(Quantum Fourier Dönü�ümü ile). 

Peter Shore (IBM’ in Bell Laboratuarlarından) 1994’ de kuantum sistemi ile 

çarpanlara ayırma yöntemini tartı�an makalesini yayınladı�ında, kuantum bilgisayarı 

kavramı insanlar için daha çok �ey ifade eder hale gelmi�tir. Günümüzde klasik 

bilgisayarların i�lem gücü artmasına kar�ın halen, klasik bilgisayarlarla 

çözemeyece�imiz problemler bulunmaktadır. Kuantum bilgisayarları tabiatı ve 

evreni daha iyi anlayıp modellememize olanak tanıyacak karma�ık hesapların 

yapılmasında bize yardımcı olacaklardır. [41 - 55] 
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7.  KUANTUM KR�PTOGRAF� BENZET�M ORTAMI  

Kuantum Kriptografi benzetim ortamı ayrıntıları yukarda verilen kuantum anahtar 

da�ıtım protokolünün benzetiminin yapılabildi�i görsel bir uygulamadır. 

Program, Borland C++ Builder 5.0 programlama dili kullanılarak Windows 98 ve 

Windows NT 4.0 i�letim ortamları üzerinde gerçekle�tirilmi�tir. 

Program çalı�tırıldı�ında kar�ımıza a�a�ıdaki ekran gelecektir: 

 

�ekil 7.1 Kuantum Kriptografi benzetim programı açılı� ekranı. Yeni bir benzetim 
ba�latmak için Simulasyon --- > Yeni Simulasyon menü seçene�i 
seçilmeli ya da BA�LA üzerine farenin sol tu�u ile bir kere tıklanmalıdır. 

Programın gerçekle�tirilmesinin iki ana hedefi bulunmaktadır: 

� E�itsellik: Kuantum Kriptografi benzetim programı temelde bir e�itim 

programıdır. Programda, metinde açıklanan kuantum anahtar da�ıtım 

protokolü aynen, a�ama a�ama, simule edilebilmektedir. Bunun yanında, 



 124 

herhangi bir anda F1 tu�una basarak ilgili a�ama ya da daha genel olarak 

kuantum anahtar da�ıtım protokolü hakkında ayrıntılı yardım bilgilerine 

ula�mak da mümkündür. 

Görselli�inin yanında uygulamanın kullanımı da oldukça basitle�tirilmi�tir. 

Bir kere ba�latıldıktan sonra tek tu�la kullanılabilmektedir.  

� Sayıtsallık: Kuantum Kriptografi benzetim programının sayıtsal bir yönü de 

mevcuttur. Uygulama istenirse istatistiksel amaçlı da kullanılabilmekte. 

Program bu modda daha hızlı çalı�maktadır. Bu nedenle, bu modda çok 

sayıda çalı�tırılarak istatistiksel birtakım bilgiler de çıkarılabilir. 

Programın bahsedilen bu çalı�ma modları, Simulasyon --- > Yeni simulasyon menü 

seçene�inin seçilmesi ile kar�ımıza gelen Ayarlar penceresinde ayarlanmaktadır: 

 

�ekil 7.2 Ayarlar penceresi. E�itim Simulasyonu seçene�i seçili oldu�u için 
yapılacak benzetim e�itsel modda olacak. Araya girme durumu seçene�i 
seçili olmadı�ı için yapılacak benzetimde araya girip iletim hattını 
dinleyen birileri olmayacak. Benzetimde 0 biti kenarsal polarizasyon 
tabanında 0o’ lik polarizasyonda (yatay polarizasyon) ve kö�egensel 
polarizasyon tabanında 135o’ lik polarizasyonda bir fotonla kodlanırken; 
1 biti kenarsal polarizasyon tabanında 90o’ lik polarizasyonda (dikey 
polarizasyon) ve kö�egensel polarizasyon tabanında 45o’ lik 
polarizasyonda bir fotonla kodlanacak. Bitlerin kodlanmasındaki bu 
ayarlar de�i�tirilemez. 
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Pencerede görüldü�ü gibi E�itim Simulasyonu seçene�i seçili durumdadır. Bunun 

anlamı, “E�itsel” modun aktif oldu�udur. Uygulama çalı�tırıldı�ında daima e�itsel 

modda ba�lar. Cihazı “Sayıtsal” moda almak için E�itim Simulasyonu seçene�inin 

iptal edilmesi gerekir. 

Program e�itsel modda, sayıtsal moda göre daha dar de�er aralıklarında ve daha 

yava� çalı�ır. E�itsel modda, görsellik daha ön plandadır. 

E�itsel ve sayıtsal modlarda yapılabilecek iki tür kuantum kriptografi benzetimi 

mevcuttur: 

� Arada kimse yokken kuantum kriptografi benzetimi: Arada hattı dinleyen 

birinin olmadı�ı, iletim yolunun temiz oldu�u moddur. Uygulamada iletim 

hattının ideal oldu�u, iletim ortamından kaynaklanan iletim bozukluklarının 

da olmadı�ı kabul edilmektedir. Bu nedenle bu modda hatasız bir iletim 

sözkonusudur. Gönderilen mesajlar aynen kar�ı taraftan alınır. Bu mod, 

uygulamanın en ideal duruma ili�kin çalı�ma modudur. 

� Arada biri varken kuantum kriptografi benzetimi: Arada hattı dinleyen 

birinin oldu�u, iletim yoluna müdahalenin oldu�u moddur. Uygulamada 

iletim hattının ideal oldu�u, iletim ortamından kaynaklanan iletim 

bozukluklarının olmadı�ı kabul edilmektedir. Bu nedenle bu modda iletimde 

bir hata olmu�sa, buna kesinlikle hattı dinleyenler sebep olmu�tur.  

Programın bahsedilen bu çalı�ma modları da, Simulasyon --- > Yeni simulasyon 

menü seçene�inin seçilmesi ile kar�ımıza gelen Ayarlar penceresinde 

ayarlanmaktadır: 

�ekil 7.2’ deki pencerede görüldü�ü gibi Araya girme durumu seçene�i seçili 

de�ildir. Bunun anlamı, “Arada kimsenin bulunmadı�ı” modun aktif oldu�udur. 

Uygulama çalı�tırıldı�ında daima e�itsel ve arada kimsenin bulunmadı�ı modda 

ba�lar. Cihazı “Arada birinin bulundu�u” moda almak için Araya girme durumu 

seçene�inin seçilmesi gerekir. 

Kuantum kriptografide gönderici tarafta mesajlar belirli durumlardaki fotonlarla 

kodlanır ve alıcıya fotonlar gönderilir. Alıcı tarafta ise gelen fotonların durumları 

ölçülerek tekrar mesaj elde edilir. Sonuçta mesajlar gönderici tarafta fotonlarla 
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kodlanmakta ve alıcı tarafta da gelen fotonların kodu çözülmekte. Bu nedenle 

ileti�im öncesi tarafların bir kodlama kuralı üzerinde anla�mı� olmaları gerekir. 

Uygulamada mesaj bitleri ile fotonlar arasındaki kodlama kuralları da Ayarlar 

penceresinde gösterilmektedir; ancak bu ayarlar de�i�tirilemez. �ekil 7.2’ ye göre 

kodlama kuralları �u �ekildedir: 0 biti kenarsal polarizasyon tabanında 0o’ lik 

polarizasyonda (yatay polarizasyon) ve kö�egensel polarizasyon tabanında 135o’ lik 

polarizasyonda bir fotonla kodlanırken; 1 biti kenarsal polarizasyon tabanında 90o’ 

lik polarizasyonda (dikey polarizasyon) ve kö�egensel polarizasyon tabanında 45o’ 

lik polarizasyonda bir fotonla kodlanmaktadır. Bu kurallar �ekil 7.3’ de de 

görülmektedir. 

 

�ekil 7.3 Kodlama kuralları. Benzetimde mesaja ili�kin 0 biti kenarsal polarizasyon 
tabanında 0o’ lik polarizasyonda (yatay polarizasyon) ve kö�egensel 
polarizasyon tabanında 135o’ lik polarizasyonda bir fotonla kodlanırken; 1 
biti kenarsal polarizasyon tabanında 90o’ lik polarizasyonda (dikey 
polarizasyon) ve kö�egensel polarizasyon tabanında 45o’ lik 
polarizasyonda bir fotonla kodlanacak. Bitlerin fotonlarla kodlanmasındaki 
ve fotonlardan tekrar mesaj bitlerinin elde edilmesindeki bu ayarlar 
kullanıcı tarafından de�i�tirilemez. 

Benzetimde, ileti�imde kullanılacak mesajların bit olarak uzunlukları da Ayarlar 

penceresinde ayarlanmaktadır. Kullanılan mesaj uzunlu�u Kullanılacak bit sayısı 

kutusunda kullanıcıya bildirilir. Uygulama ba�latıldı�ında bu de�er her zaman 30 

olarak ba�lar. Yani ileti�imde gönderilen ve alınan mesajlar, sabit, 30 bit 

uzunlu�undadır. Bu de�er kullanıcı tarafından de�i�tirilebilir. E�itsel modda, E�itim 

Simulasyonu seçene�i seçili iken, bu alana girilebilecek de�er en fazla 30’ dur. 

Sayıtsal modda ise, E�itim Simulasyonu seçene�i seçili de�il iken, bir kısıtlama 

bulunmayıp kullanıcı istedi�i de�eri girebilir. 

Benzetimde kullanılacak test bitlerinin sayısı da yine Ayarlar penceresinde 

ayarlanmaktadır. Kullanılan test biti sayısı Kullanılacak test biti sayısı kutusunda 

kullanıcıya bildirilir. Test bitleri, araya girme modunda, arada gerçekten birinin 
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oldu�unu açı�a çıkarmak amacıyla kullanılan kontrol bitleridir. Mesaj bitleri 

arasından burada belirtilen sayı kadarı rasgele seçilir ve test bitleri olarak kullanılır. 

Uygulama ba�latıldı�ında bu kutu ve bu seçenek her zaman pasif olarak ba�lar. Bu 

özellik araya girme durumunda aktif olmaktadır. Test bitlerinin sayısını girebilmek 

ve bu özellikten de yararlanabilmek için Araya girme modunun seçilmesi gerekir; 

çünkü test bitleri sadece bu modda kullanılmaktadır. Araya girme modu da aktif 

yapılınca kullanılacak test biti sayısı her zaman, �ekil 7.4’ de de görüldü�ü gibi, 10 

olarak ba�lar. Bu de�er kullanıcı tarafından de�i�tirilebilir. E�itsel modda, E�itim 

Simulasyonu ve Araya girme durumu seçene�i seçili iken, bu alana girilebilecek 

de�er en fazla 30 en az 1’ dir. Sayıtsal modda ise, E�itim Simulasyonu seçene�i seçili 

de�il ve Araya girme durumu seçene�i seçili iken, bir kısıtlama bulunmayıp, 

kullanılan mesaj bitlerinin sayısını a�mamak kaydı ile  istenilen de�er girilebilir. 

 

�ekil 7.4 Kullanılacak mesaj biti ve test biti sayıları. Kullanılacak bit sayısı 
ileti�imde kullanılacak mesajların bit olarak uzunlu�unu belirtir ve e�itsel 
modda en fazla 30 olabilir. Sayıtsal modda ise bir kısıtlama bulunmaz. 
Kullanılacak test biti sayısını girebilmek için Araya girme durumu 
seçene�inin seçilmi� olması gerekir. Bu bitler arada hattı dinleyen birinin 
varlı�ını ortaya çıkarmak için test amacıyla kullanılacak olan bitlerdir ve 
mesaj bitleri arasından seçilirler. E�itsel modda en fazla 30 en az 1 
olabilir; sayıtsal modda ise mesaj uzunlu�unu geçmemek �artı ile herhangi 
bir sayıda olabilir. 

Uygulamanın e�itsellik yönünün daha ön planda tutulması nedeni ile program, 

yukarda belirtilenlerin yanında ayrıntılı yardım ve bilgilendirme özelliklerine de 

sahiptir.  

Uygulamada Yardım --- > Kuantum Kriptografi seçene�i seçildi�inde tez 

metninde Bölüm 6’ da yer alan bilgilere aynen ula�ılabilecektir (Bkz �ekil 7.5). Yani 

kuantum kriptografi hakkında gerekli bilgilere, bu menü seçene�i seçilerek, 

fazlasıyla ula�ılabilecektir. Bunun yanında program ba�latıldıktan sonra herhangi bir 

anda ya da a�amada F1 tu�una basılırsa, yine benzetimin o anı ya da a�aması ile ilgili 

yardım bilgileri kullanıcıya gösterilecektir (Bkz �ekil 7.6). Bu yardım seçenekleri 

sayesinde kullanıcı olup bitenleri daha iyi anlayabilecektir. 
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�ekil 7.5 Yardım ekranı. Yardım --- > Kuantum Kriptografi seçene�i seçildi�inde 
tez metninde Bölüm 6’ da yer alan bilgilere aynen ula�ılabilecektir. 

 

�ekil 7.6 Yardım ekranı. Benzetimin yürütülmesi esnasında herhangi bir anda F1 
tu�una basılırsa, benzetimin o anı ile ilgili yardım bilgileri kullanıcıya 
gösterilir. 
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7.1 E�itsel Modda Kuantum Kriptografi Benzetimleri 

E�itsel mod, uygulamanın e�itim amaçlı kullanımı için hazırlanmı� görselli�in daha 

ön planda tutuldu�u çalı�ma modudur. Bu modda yapılan i�lemler ayrıntılı olarak, 

küçük animasyonlarla kullanıcıya da gösterilir. Dolayısıyla uygulama bu modda daha 

yava� ve daha dar de�er aralıklarıyla çalı�ır. E�itsel modda yapılabilecek iki tür 

kuantum kriptografi benzetimi mevcuttur: 

� Arada kimse yokken kuantum kriptografi benzetimi 

� Arada, iletim hattını dinleyen biri varken kuantum kriptografi benzetimi 

7.1.1 Arada Kimse Yokken Kuantum Kriptografi Benzetimi  

Uygulamayı e�itsel ve arada kimsenin olmadı�ı modda kullanmak için �ekil 7.2’ 

deki ayarlar penceresinde E�itim simulasyonu seçene�inin seçilmi� ve Araya girme 

durumu seçene�inin seçilmemi� olması gerekir. Ayarlar penceresinin bu ayarların 

yapılmasından sonraki hali �ekil 7.7’ de gösterilmi�tir.  

 

�ekil 7.7 E�itsel ve arada kimsenin olmadı�ı mod için Ayarlar penceresi. E�itim 
Simulasyonu seçene�i seçili oldu�u için yapılacak benzetim e�itsel modda 
olacak. Araya girme durumu seçene�i seçili olmadı�ı için yapılacak 
benzetimde araya girip iletim hattını dinleyen birileri olmayacak. 
Benzetimde 0 biti kenarsal polarizasyon tabanında 0o’ lik polarizasyonda 
(yatay polarizasyon) ve kö�egensel polarizasyon tabanında 135o’ lik 
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polarizasyonda bir fotonla kodlanırken; 1 biti kenarsal polarizasyon 
tabanında 90o’ lik polarizasyonda (dikey polarizasyon) ve kö�egensel 
polarizasyon tabanında 45o’ lik polarizasyonda bir fotonla kodlanacak. 
Bitlerin kodlanmasındaki bu ayarlar kullanıcı tarafından de�i�tirilemez. 
Benzetimde kullanılacak mesaj 30 bit uzunlu�undadır. Araya girme 
durumu söz konusu olmadı�ından test biti kullanım özelli�i pasif 
durumdadır. 

�imdi Ayarlar penceresinde Tamam tu�una basalım. Uygulama, e�itsel ve araya 

kimsenin girmedi�i benzetim modunda çalı�masına ba�layacaktır. Kar�ımıza �ekil 

7.8’ deki benzetim ortamı gelmelidir. 

Benzetim yapmaktan vazgeçmek isteniyorsa Ayarlar penceresinde �ptal tu�una 

basılır. Bu durumda kar�ımıza �ekil 7.1’ deki uygulama ba�langıç ekranı gelir. 

 

�ekil 7.8 Arada kimse yokken kuantum kriptografi benzetimi. Benzetimde sol tarafta 
Alice ve kendisine ili�kin pencere, sa� tarafta ise Bob ve kendisine ili�kin 
pencere yer almaktadır. Pencerelerin ba�lıkları üzerinde kime ait oldukları 
yazılıdır. Benzetimi ba�latırken Ayarlar penceresinde yapılan ayarlar en 
alttaki küçük pencerelerde de, Kodlama Kuralları ve Ayarlar 
pencerelerinde, kullanıcıya gösterilmektedir. Benzetimde, Bölüm 6’ da 
oldu�u gibi, Alice gönderen taraf, Bob alan taraftır. Benzetim ortamında, 
ayrıntıları Bölüm 6’ da verilen, kuantum anahtar da�ıtım protokolü aynen, 
a�ama a�ama, yürütülür. 
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Benzetim ortamında sol tarafta Alice ve penceresi, sa� tarafta ise Bob ve penceresi 

görülmektedir. Alice ile Bob kuantum anahtar da�ıtım protokolünü kullanarak, ortak 

bir gizli anahtar üzerinde anla�mak istemektedir. Bu amaçla, ayrıntıları Bölüm 6’ da 

verilen, kuantum protokol (BB84 protokolü) aynen yürütülür.  

Benzetimi ba�latırken Ayarlar penceresinde yapılan ayarlar da en alttaki küçük 

pencerelerde, Kodlama Kuralları ve Ayarlar pencerelerinde, kullanıcıya 

gösterilmektedir. 

Benzetimde ba�langıcı, Bölüm 6’ daki benzetimlerde de oldu�u üzere, Alice yapar; 

yani Alice gönderen taraftır. Alice rasgele belirledi�i mesajını fotonlarla kodlayarak 

Bob’ a iletir ve protokol bu �ekilde devam eder. Protokol ve a�amaları hakkında 

ayrıntılı bilgi almak için Bölüm 6’ ya ba�vurulabilir. 

Protokol ve a�amaları hakkında ayrıntılı bilgi almak için çalı�mada Bölüm 6’ ya 

ba�vurulabilece�i gibi programın sa�ladı�ı yardım olanaklarından da yararlanılabilir. 

Uygulamada Yardım --- > Kuantum Kriptografi seçene�i seçildi�inde tez 

metninde Bölüm 6’ da yer alan bilgilere aynen ula�ılabilecektir (Bkz �ekil 7.5). 

Bunun yanında program ba�latıldıktan sonra herhangi bir anda ya da a�amada F1 

tu�una basılırsa, o a�ama ile ilgili yardım bilgileri de yine kullanıcıya gösterilecektir 

(Bkz �ekil 7.6).  

�ekil 7.8 e�itsel ve araya kimsenin girmedi�i mod için benzetimin ba�langıç 

ekranıdır. Bu a�amadan itibaren benzetimi tek tu�la (BO�LUK ya da ENTER tu�u 

ile) yürütmek mümkündür. Bu andan itibaren klavyede BO�LUK ya da ENTER 

tu�una her bası�ta benzetimin bir a�aması gerçekle�ir.  

Benzetimin sonunda elde edilen gizli anahtar uygulamanın ana penceresinde 

kullanıcıya gösterilir (Bkz. �ekil 7.9). Elde edilen anahtar uzunlu�u 10 biti 

a�mıyorsa, ana pencerede anahtarın kendisi görüntülenir (Bkz. �ekil 7.9). Ancak 

anahtar uzunlu�u 10 biti a�arsa anahtar görüntülenmez. Anahtarın görüntülendi�i 

kısımda “Anahtar: Çift tıkla” yazısı ve anahtarın uzunlu�u görüntülenir (Bkz. �ekil 

7.10). Bu durumda anahtarı görmek için ise ana pencerede anahtarın veya bahsedilen 

yazı ve anahtar uzunlu�unun görüntülendi�i kısmın üzerine farenin sol tu�u ile çift 

tıklamak gerekir. Böyle yapıldı�ında benzetim sonucunda elde edilen anahtar ayrı bir 

pencerede kullanıcıya görüntülenecektir (Bkz. �ekil 7.11). 
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�ekil 7.9 Gizli anahtar. Benzetimin sonunda elde edilen gizli anahtar, uzunlu�u 10 
biti a�mıyorsa, uygulamanın ana penceresinde kullanıcıya gösterilir. 

 

�ekil 7.10 Gizli anahtar. Benzetimin sonunda elde edilen gizli anahtar, uzunlu�u 10 
biti a�arsa kullanıcıya gösterilmez. Sadece uzunlu�u gösterilir. Anahtarı 
görmek için ana penceredeki yazı üzerine çift tıklanmalıdır. 
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�ekil 7.11 Gizli anahtar. Anahtar görüntülenmedi�i durumda anahtarı görmek için 
ana penceredeki yazı üzerine çift tıklanırsa anahtar yukardaki pencerede 
kullanıcıya gösterilir. Bu pencerede, yapılan benzetim sonucu elde edilen 
gizli anahtar kullanıcıya en son satırda görüntülenmektedir. Di�er satırlar 
daha önceki benzetim denemelerinde elde edilmi� olan gizli anahtarlardır. 

Gizli anahtarı görmek için kullanılabilecek bir di�er yol da Simulasyon --- > 

Anahtarları göster menü seçene�ini seçmektir. Bu durumda yine �ekil 11’ deki 

pencere açılacak ve, yapılan en son benzetim de dahil, benzetimlerde elde edilen tüm 

gizli anahtarlar kullanıcıya görüntülenecektir. Yapılan en son benzetim sonucu elde 

edilen gizli anahtar bu pencerenin en sonunda görüntülenmektedir. Di�er satırlar 

daha önceki benzetim denemelerinde elde edilmi� olan gizli anahtarlardır. 

Yapılan benzetimde elde edilen gizli anahtarı görmek için üçüncü bir yol daha vardır. 

�ekil 7.9 ve �ekil 7.10’ dan görüldü�ü gibi Alice’ in ve Bob’ un benzetim esnasında 

yaptıkları i�lemler a�ama a�ama kendi pencerelerinde görüntülenmektedir. Örne�in 

Alice’ e ili�kin pencere �ekil 7.12’ deki gibidir.  

Herhangi bir anda Alice’ in ya da Bob’ un penceresi üzerinde bo� bir alana farenin 

sol tu�u ile çift tıklanırsa �ekil 7.13’ deki gibi yeni bir pencere açılacaktır. 

Penceresine çift tıklanan ki�inin benzetim esnasında gerçekle�tirdi�i i�lemler bu 

pencerede de kullanıcıya görüntülenecektir. Örne�in �ekil 7.12’ de gösterilen Alice’ 

in penceresinde bo� bir alana (örne�in >> butonunun altındaki veya yan tarafındaki 

bo�luklara) çift tıklanıldı�ında kar�ımıza �ekil 7.13’ deki pencere gelecektir. 

Görüldü�ü gibi bu pencerede Alice’ in benzetim sırasında gerçekle�tirdi�i herbir 

a�ama ve benzetim sunucunda elde etti�i gizli anahtar da kullanıcıya 

görüntülenmektedir. Bu gizli anahtara Bob da sahiptir. 
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�ekil 7.12 Alice’ in penceresi. Alice’ in benzetim esnasında yaptı�ı i�lemler a�ama 
a�ama bu pencerede görüntülenir. A�amaları görmek için ikinci bir yol da 
pencere üzerindeki bo� bir alana çift tıklamaktır (örne�in >> butonunun 
altına). Bu durumda �ekil 7.13’ deki gibi yeni bir pencere açılarak a�amalar 
yine görüntülenecektir. 

 

�ekil 7.13 Alice’ in penceresi. Alice’ in benzetim esnasında yaptı�ı i�lemler a�ama 
a�ama bu pencerede de görüntülenir. Bu pencereyi açmak için Alice’ in 
penceresi üzerindeki bo� bir alana (örne�in >> butonunun altına) çift 
tıklanır. Bu pencerede benzetim sonucu elde edilen gizli anahtar da 
kullanıcıya görüntülenmektedir. 

Benzetimin sonunda Alice’ in ya da Bob’ un kendi  pencerelerinde bo� bir alana 

farenin sol tu�u ile iki kere tıklanarak benzetim sonucunda elde ettikleri gizli 

anahtara ula�ılabilir. Bu gizli anahtar ikisinde de aynıdır.  

Benzetim esnasında hem Alice’ in hem de Bob’ un rasgele seçimler yaptı�ı a�amalar 

bulunmaktadır. Bu a�amalarda rasgele seçimler uygulama tarafından otomatik olarak 
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yapılır. Örne�in �ekil 7.12 incelenirse Alice 1. a�amada rasgele bir bit dizisi, 2.  

a�amada da rasgele bir polarizasyon tabanı dizisi seçiyor. Bu seçimleri uygulama 

otomatik olarak yapar; ancak seçimler ho�umuza gitmezse biz de seçimlere 

müdahalede bulunabiliriz. Uygulama kullanıcının yapılan rasgele seçimlere 

müdahalede bulunmasına izin verebilmektedir. Ancak kullanıcı müdahalelerini 

rasgele seçimlerin yapıldı�ı ilgili a�amalarda yapmalıdır. Bir sonraki a�amaya 

geçti�inde bir daha müdahale imkanı olmayacaktır. 

Örne�in benzetim esnasında Alice, 1. a�amada �ekil 7.14’ deki gibi rasgele bir bit 

dizisi seçmi� olabilir. Ancak görüldü�ü üzere yapılan seçim iyi bir rasgele seçim 

de�ildir. Kullanıcı bu seçime bir müdahalede bulunsa iyi olur. 

 

�ekil 7.14 Alice rasgele bir bit dizisi seçer. Ancak yapılan seçim iyi bir rasgele seçim 
de�ildir. Kullanıcı 1 ve 0 simgeleri üzerine çift tıklayarak istedi�i gibi 
düzenleyebilir. 

Kullanıcı isterse seçilen bu de�erleri istedi�i gibi de�i�tirebilir. Bitlerin de�erini 

de�i�tirmek için ilgili bit üzerine farenin sol tu�u ile çift tıklaması yeter. Bu durumda 

üzerine çift tıklanan bit di�er de�ere kurulmu� olur. Örne�in �ekil 7.14’ de ilk bit 

“1”. Kullanıcı bu simge üzerine çift tıklarsa bit “0” de�erini alır, tekrar çift tıklarsa 

bit yine “1” olur. Dolayısıyla simgeler üzerine sadece çift tıklamak suretiyle kullanıcı 

istedi�i bit desenini olu�turabilir. Alice benzer müdahaleleri polarizasyon tabanlarını 

rasgele seçti�i ikinci a�amada da, ve Bob da yine polarizasyon tabanlarını rasgele 

seçti�i ikinci a�amada, yapabilir. 
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�ekil 7.14’ de seçilen rasgele bitlerin ilk 10 tanesi gösterilmektedir. Bitlerin sıra 

numaraları da altta, beyaz kutucuklar içinde, görüntülenmektedir. Bit sayısının 10’ 

dan fazla oldu�u durumlarda di�er bitleri de görmek için   |->   simgesine tıklanabilir. 

�ekil 7.14’ de    |->   simgesine tıklanırsa �ekil 7.15’ de görüldü�ü gibi sonraki 10 bit 

görüntülenecektir. 

 

�ekil 7.15 Di�er bitler.  <-|  ve  |->  simgelerine tıklanarak önceki ve sonraki bitler de 
görüntülenebilir. 

Uzunlukların 10’ dan fazla oldu�u durumlarda ekrana sı�mayan de�erleri de 

görebilmek için  <-|  ve  |->  simgeleri kullanılabilir. Bu esnada sıra numaraları da 

ekranın alt kısmında kullanıcıya görüntülenecektir. 

Kullanıcı herhangi bir anda yeni bir benzetim ba�latmak için Simulasyon --- > Yeni 

Simulasyon menü seçene�ini seçebilir. Böyle yapılması durumunda mevcut 

benzetim sonlanacak ve kar�ımıza yeni simülasyona ili�kin ayarları girmemiz için 

Ayarlar penceresi gelecektir. 

7.1.2 Arada Biri Varken Kuantum Kriptografi Benzetimi  

Uygulamayı e�itsel ve arada iletim hattını dinleyen birinin oldu�u benzetim 

modunda kullanmak için Ayarlar penceresinde E�itim simulasyonu ve Araya girme 

durumu seçeneklerinin seçilmi� olması gerekir. Ayarlar penceresinin bu ayarların 

yapılmasından sonraki hali �ekil 7.16’ da gösterilmi�tir. 
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�ekil 7.16 E�itsel ve arada birinin oldu�u mod için Ayarlar penceresi. E�itim 
Simulasyonu seçene�i seçili oldu�u için yapılacak benzetim e�itsel modda 
olacak. Araya girme durumu seçene�i seçili oldu�u için yapılacak 
benzetimde araya girip iletim hattını dinleyen biri olacak. Benzetimde 0 
biti kenarsal polarizasyon tabanında 0o’ lik polarizasyonda (yatay 
polarizasyon) ve kö�egensel polarizasyon tabanında 135o’ lik 
polarizasyonda bir fotonla kodlanırken; 1 biti kenarsal polarizasyon 
tabanında 90o’ lik polarizasyonda (dikey polarizasyon) ve kö�egensel 
polarizasyon tabanında 45o’ lik polarizasyonda bir fotonla kodlanacak. 
Bitlerin kodlanmasındaki bu ayarlar kullanıcı tarafından de�i�tirilemez. 
Benzetimde kullanılacak mesaj 30 bit uzunlu�undadır. Araya girme 
durumu söz konusu oldu�undan test biti kullanım özelli�i de aktif 
durumdadır. Benzetimde 10 tane test biti kullanılacaktır. 

Görüldü�ü gibi Araya girme durumu seçene�i seçildi�i için bu benzetim modunda 

test biti kullanma özelli�i de kullanılabilir hale gelmi�tir. Kullanıcı, Kullanılacak test 

biti sayısı kutusuna mesajın bit uzunlu�unu geçmemek kaydı ile istedi�i de�eri 

girebilir. Benzetim ba�ladı�ında �ekilde görüldü�ü gibi bu kutuda 10 de�eri ile 

ba�lar. Kullanıcı isterse bu de�eri de kullanabilir. Benzetimde mesaj bitlerinden 

burada yazan de�er kadarı rasgele seçilip arada birinin varlı�ını test etmek için 

kullanılır. Kullanılan test biti sayısı arttıkça arada birinin varlı�ını saptama olasılı�ı 

da üstel olarak artar. 

�ekil 7.16’ daki Ayarlar penceresinde Tamam tu�una basılırsa uygulama, e�itsel ve 

araya birinin girdi�i benzetim modunda çalı�masına ba�layacaktır. Bu durumda 

kar�ımıza �ekil 7.17’ deki benzetim ortamı gelmelidir. 
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Benzetim yapmaktan vazgeçmek isteniyorsa Ayarlar penceresinde �ptal tu�una 

basılır. Bu durumda kar�ımıza �ekil 7.1’ deki uygulama ba�langıç ekranı gelecektir. 

 

�ekil 7.17 Arada biri varken kuantum kriptografi benzetimi. Benzetimde sol tarafta 
Alice ve penceresi, sa� tarafta Bob ve penceresi, ortada ise Eve ve penceresi 
yer almaktadır. Benzetimi ba�latırken Ayarlar penceresinde yapılan ayarlar 
en alttaki küçük pencerelerde de, Kodlama Kuralları ve Ayarlar 
pencerelerinde, kullanıcıya gösterilmektedir. Benzetimde, Bölüm 6’ da 
oldu�u gibi, Alice gönderen taraf, Bob alan taraftır. Eve ise iletim ortamında 
araya giren, hattı dinleyen ki�idir. Benzetim ortamında, ayrıntıları Bölüm 6’ 
da verilen, kuantum anahtar da�ıtım protokolü aynen, a�ama a�ama, 
yürütülür. 

Bu benzetimde de ba�langıcı, yine Bölüm 6’ daki benzetimlerde de oldu�u üzere, 

Alice yapar; yani Alice yine gönderen taraftır. Alice rasgele belirledi�i mesajını 

fotonlarla kodlayarak Bob’ a iletir ve protokol bu �ekilde devam eder. Ancak bu 

benzetimde arada Eve vardır ve Alice’ in Bob’ a yolladı�ı fotonları önce Eve alır ve 

sonra Bob’ a da iletir. Protokol ve a�amaları hakkında ayrıntılı bilgi almak için 

Bölüm 6’ ya ba�vurulabilir ya da programın sa�ladı�ı yardım olanaklarından da 

yararlanılabilir.  

�ekil 7.17 e�itsel ve araya birinin girdi�i mod için benzetimin ba�langıç ekranıdır. 

Bu benzetimde de bu a�amadan itibaren benzetimi tek tu�la (BO�LUK ya da ENTER 
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tu�u ile) yürütmek mümkündür. Bu andan itibaren klavyede BO�LUK ya da ENTER 

tu�una her bası�ta benzetimin bir a�aması gerçekle�ir.  

Benzetimin sonunda beklenen bir gizli anahtar üzerinde anla�mak de�il de arada 

Eve’ in varlı�ının saptanmasıdır. Eve’ in saptanması halinde durum uygulamanın ana 

penceresinde, ve alttaki küçük Ayarlar penceresinde, kullanıcıya haber verilir (Bkz. 

�ekil 7.18).  

 

�ekil 7.18 Eve’ in varlı�ının saptanması. Eve’ in varlı�ının saptanması halinde 
uygulamanın ana penceresinde ve alttaki Ayarlar penceresinde kullanıcıya 
haber verilir. 

Olup bitenler hakkında daha ayrıntılı bilgi için ekran görüntüleri incelenebilece�i 

gibi, ki�ilerin pencereleri üzerindeki bo� bir alana çift tıklanarak açılan yeni 

pencereden de o ki�inin a�amaları ve olup bitenler daha kolayca takip edilebilir. 

Araya birinin girdi�i durumlarda bunun mutlaka belirlenmesi gerekir. Belirleme 

olasılı�ını arttırmak için yapılması gereken test bitlerinin sayısını arttırmaktır. Arada 

biri varsa ve bu saptanamamı�sa Alice ile Bob bir gizli anahtar üzerinde 

anla�acaklardır. Ancak bu anlamsız bir durumdur ve büyük olasılıkla benzetim 

sonucu elde ettikleri anahtarlar farklı olacaktır (Bkz. �ekil 7.19 ve �ekil 7.20).  
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�ekil 7.19 Eve’ in varlı�ının saptanamaması. Eve’ in varlı�ının saptanamaması 
halinde Alice ile Bob bir gizli anahtar üzerinde anla�acaklardır. Ancak elde 
ettikleri gizli anahtar büyük olasılıkla birbirinden farklı olacaktır. Böyle bir 
durumda Alice ve Bob’ un anahtarlarındaki farklı bitler uygulamada ana 
pencerede ? ile görüntülenerek kullanıcıya bildirilmektedir. 

 

�ekil 7.20 Eve’ in varlı�ının saptanamaması. Eve’ in varlı�ının saptanamaması 
halinde Alice ile Bob büyük olasılıkla farklı bir gizli anahtar üzerinde 
anla�acaklardır. Simulasyon --- > Anahtarları göster menü seçene�i 
seçilerek elde edilen anahtarlara ve farklı olup olmadıklarına bakılabilir. 
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7.2 Sayıtsal Modda Kuantum Kriptografi Benzetimleri 

Sayıtsal mod, uygulamanın istatistiksel amaçlı kullanımı için hazırlanmı� görselli�in 

daha geri planda tutuldu�u çalı�ma modudur. Bu modda yapılan i�lemlerin ayrıntılı 

olarak, küçük animasyonlarla kullanıcıya da gösterilmesi amacı güdülmez. Yapılan 

i�lemlerin ya da a�amaların sadece isimlerinin gösterilmesi ile yetinilir. Dolayısıyla 

uygulama bu modda daha hızlı ve daha geni� de�er aralıklarıyla çalı�ır. Sayıtsal 

modda yapılabilecek iki tür kuantum kriptografi benzetimi mevcuttur: 

� Arada kimse yokken kuantum kriptografi benzetimi 

� Arada, iletim hattını dinleyen biri varken kuantum kriptografi benzetimi 

7.2.1 Arada Kimse Yokken Kuantum Kriptografi Benzetimi  

Uygulamayı sayıtsal ve arada kimsenin olmadı�ı modda kullanmak için Ayarlar 

penceresinde E�itim simulasyonu ve Araya girme durumu seçeneklerinin 

seçilmemi� olması gerekir. Ayarlar penceresinin bu ayarların yapılmasından sonraki 

hali �ekil 7.21’ de gösterilmi�tir.  

 

�ekil 7.21 Sayıtsal ve arada kimsenin olmadı�ı mod için Ayarlar penceresi. E�itim 
Simulasyonu seçene�i seçili olmadı�ı için yapılacak benzetim sayıtsal 
modda olacak. Araya girme durumu seçene�i seçili olmadı�ı için 
yapılacak benzetimde araya girip iletim hattını dinleyen birileri 
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olmayacak. Benzetimde 0 biti kenarsal polarizasyon tabanında 0o’ lik 
polarizasyonda (yatay polarizasyon) ve kö�egensel polarizasyon tabanında 
135o’ lik polarizasyonda bir fotonla kodlanırken; 1 biti kenarsal 
polarizasyon tabanında 90o’ lik polarizasyonda (dikey polarizasyon) ve 
kö�egensel polarizasyon tabanında 45o’ lik polarizasyonda bir fotonla 
kodlanacak. Bitlerin kodlanmasındaki bu ayarlar kullanıcı tarafından 
de�i�tirilemez. Benzetimde kullanılacak mesaj 1000 bit uzunlu�undadır. 
Araya girme durumu söz konusu olmadı�ından test biti kullanım özelli�i 
pasif durumdadır. 

�imdi Ayarlar penceresinde Tamam tu�una basalım. Uygulama, sayıtsal ve araya 

kimsenin girmedi�i benzetim modunda çalı�masına ba�layacaktır. Kar�ımıza �ekil 

7.22’ deki benzetim ortamı gelmelidir. 

Benzetim yapmaktan vazgeçmek isteniyorsa Ayarlar penceresinde �ptal tu�una 

basılır. Bu durumda kar�ımıza �ekil 7.1’ deki uygulama ba�langıç ekranı gelir. 

 

�ekil 7.22 Arada kimse yokken kuantum kriptografi benzetimi. Benzetimde sol 
tarafta Alice ve kendisine ili�kin pencere, sa� tarafta ise Bob ve kendisine 
ili�kin pencere yer almaktadır. Benzetimi ba�latırken Ayarlar penceresinde 
yapılan ayarlar en alttaki küçük pencerelerde de, Kodlama Kuralları ve 
Ayarlar pencerelerinde, kullanıcıya gösterilmektedir. Benzetimde, Bölüm 6’ 
da oldu�u gibi, Alice gönderen taraf, Bob alan taraftır. Benzetim ortamında, 
ayrıntıları Bölüm 6’ da verilen, kuantum anahtar da�ıtım protokolü aynen, 
a�ama a�ama, yürütülür.  
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Benzetim sayıtsal modda oldu�undan e�itsel modda gösterilen semboller ve 

animasyonlar bu modda görüntülenmez. Bu nedenle a�amalar ve benzetim daha hızlı 

gerçekle�ir.  

Benzetimin sonunda elde edilen gizli anahtar uygulamanın ana penceresinde 

kullanıcıya gösterilir. Elde edilen anahtar uzunlu�u 10 biti a�mıyorsa, ana pencerede 

anahtarın kendisi görüntülenir. Ancak anahtar uzunlu�u 10 biti a�arsa anahtar 

görüntülenmez. Anahtarın görüntülendi�i kısımda “Anahtar: Çift tıkla” yazısı ve 

anahtarın uzunlu�u görüntülenir  (Bkz. �ekil 7.23). Bu durumda anahtarı görmek için 

ise ana pencerede anahtarın veya bahsedilen yazı ve anahtar uzunlu�unun 

görüntülendi�i kısmın üzerine farenin sol tu�u ile çift tıklamak gerekir. Bu durumda 

benzetim sonucunda elde edilen anahtar ayrı bir pencerede kullanıcıya 

görüntülenecektir. 

 

�ekil 7.23 Gizli anahtar. Benzetimin sonunda elde edilen gizli anahtar, uzunlu�u 10 
biti a�ıyorsa, kullanıcıya gösterilmez. 

Kullanıcı herhangi bir anda yeni bir benzetim ba�latmak için Simulasyon --- > Yeni 

Simulasyon menü seçene�ini seçebilir. Böyle yapılması durumunda mevcut 

benzetim sonlanacak ve kar�ımıza yeni simülasyona ili�kin ayarları girmemiz için 

Ayarlar penceresi gelecektir. 
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7.2.2 Arada Biri Varken Kuantum Kriptografi Benzetimi  

Uygulamayı sayıtsal ve arada iletim hattını dinleyen birinin oldu�u benzetim 

modunda kullanmak için Ayarlar penceresinde E�itim simulasyonu seçene�inin 

seçilmemi� ve Araya girme durumu seçene�inin seçilmi� olması gerekir. Ayarlar 

penceresinin bu ayarların yapılmasından sonraki hali �ekil 7.24’ de gösterilmi�tir. 

 

�ekil 7.24 Sayıtsal ve arada birinin oldu�u mod için Ayarlar penceresi. E�itim 
Simulasyonu seçene�i seçili olmadı�ı için yapılacak benzetim sayıtsal 
modda olacak. Araya girme durumu seçene�i seçili oldu�u için yapılacak 
benzetimde araya girip iletim hattını dinleyen biri olacak. Benzetimde 0 
biti kenarsal polarizasyon tabanında 0o’ lik polarizasyonda (yatay 
polarizasyon) ve kö�egensel polarizasyon tabanında 135o’ lik 
polarizasyonda bir fotonla kodlanırken; 1 biti kenarsal polarizasyon 
tabanında 90o’ lik polarizasyonda (dikey polarizasyon) ve kö�egensel 
polarizasyon tabanında 45o’ lik polarizasyonda bir fotonla kodlanacak. 
Bitlerin kodlanmasındaki bu ayarlar kullanıcı tarafından de�i�tirilemez. 
Benzetimde kullanılacak mesaj 1000 bit uzunlu�undadır. Araya girme 
durumu söz konusu oldu�undan test biti kullanım özelli�i de aktif 
durumdadır. Benzetimde 50 tane test biti kullanılacaktır. 

�ekil 7.24’ deki Ayarlar penceresinde Tamam tu�una basılırsa uygulama, sayıtsal ve 

araya birinin girdi�i benzetim modunda çalı�masına ba�layacaktır. Bu durumda 

kar�ımıza �ekil 7.25’ deki benzetim ortamı gelmelidir. 

Benzetim yapmaktan vazgeçmek isteniyorsa Ayarlar penceresinde �ptal tu�una 

basılır. Bu durumda kar�ımıza �ekil 7.1’ deki uygulama ba�langıç ekranı gelecektir. 
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�ekil 7.25 Arada biri varken kuantum kriptografi benzetimi. Benzetimde sol tarafta 
Alice ve penceresi, sa� tarafta Bob ve penceresi, ortada ise Eve ve penceresi 
yer almaktadır. Benzetimi ba�latırken Ayarlar penceresinde yapılan ayarlar 
en alttaki küçük pencerelerde de, Kodlama Kuralları ve Ayarlar 
pencerelerinde, kullanıcıya gösterilmektedir. Benzetimde, Bölüm 6’ da 
oldu�u gibi, Alice gönderen taraf, Bob alan taraftır. Eve ise iletim ortamında 
araya giren, hattı dinleyen ki�idir. Benzetim ortamında, ayrıntıları Bölüm 6’ 
da verilen, kuantum anahtar da�ıtım protokolü aynen, a�ama a�ama, 
yürütülür. 

Benzetimin sonunda beklenen bir gizli anahtar üzerinde anla�mak de�il de arada 

Eve’ in varlı�ının saptanmasıdır. Eve’ in saptanması halinde durum uygulamanın ana 

penceresinde, ve alttaki küçük Ayarlar penceresinde, kullanıcıya haber verilir (Bkz. 

�ekil 7.26).  

Olup bitenler hakkında daha ayrıntılı bilgi için ekran görüntüleri incelenebilece�i 

gibi, ki�ilerin pencereleri üzerindeki bo� bir alana çift tıklanarak açılan yeni 

pencereden de o ki�inin a�amaları ve olup bitenler daha kolayca takip edilebilir. 

Araya birinin girdi�i durumlarda bunun mutlaka belirlenmesi gerekir. Belirleme 

olasılı�ını arttırmak için yapılması gereken test bitlerinin sayısını arttırmaktır. Arada 

biri varsa ve bu saptanamamı�sa Alice ile Bob bir gizli anahtar üzerinde 
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anla�acaklardır. Ancak bu anlamsız bir durumdur ve büyük olasılıkla benzetim 

sonucu elde ettikleri anahtarlar farklı olacaktır (Denenerek görülebilir!).  

 

�ekil 7.26 Eve’ in varlı�ının saptanması. Eve’ in varlı�ının saptanması halinde 
uygulamanın ana penceresinde ve alttaki Ayarlar penceresinde kullanıcıya 
haber verilir. 

7.3 Raporlar 

Uygulamada ayrıntılı bir rapor sistemi bulunmaktadır. Bu sistem sayesinde kullanıcı 

yapılan benzetimler ve sonuçları ile ilgili oldukça kapsamlı bilgilere ula�abilme 

imkanına sahip olmaktadır. Raporlar kullanıcıya üç farklı �ekilde sunulabilmektedir: 

� Kullanıcı isterse sadece son benzetime ili�kin bir rapor isteyebilir. 

� Kullanıcı isterse yapılan tüm benzetimlerin raporlarını teker teker görmek 

isteyebilir. 

� Kullanıcı isterse tüm benzetimlere ili�kin tek bir özet rapor isteyebilir. Bu 

raporda yapılan tüm benzetimler için toplam sonuçları, genel ortalamaları ve 

olasılıkları görme imkanına sahip olacaktır. 
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Bahsedilen raporlar uygulamanın bulundu�u dizinde “Raporlar.txt” adlı metin 

dosyasında tutulmaktadır. 

Raporlara Simulasyon --- > Raporlar menü seçene�i ile ula�ılır. 

7.3.1 Son Deneme Raporu 

Yapılan son benzetim denemesine ili�kin rapora Simulasyon --- > Raporlar --- > 

Son deneme menü seçene�i ile ula�ılır. Son denemeye ili�kin rapor �ekil 7.27’ deki 

pencerede kullanıcıya görüntülenecektir. 

 

�ekil 7.27 Son deneme raporu. Yapılan son benzetime ili�kin ayarlar ve sonuçları 
kullanıcıya görüntülenir. 

Yapılan son benzetime ili�kin ayarlar ve sonuçları bu pencerede kullanıcıya 

görüntülenir. 

7.3.2 Ayrıntılı Rapor 

Yapılan benzetimlere ili�kin ayrıntılı raporlara Simulasyon --- > Raporlar --- > 

Genel rapor --- > Ayrıntılı rapor menü seçene�i ile ula�ılır. Bu menü seçene�i 

seçildi�inde kar�ımıza �ekil 7.28’ deki pencere gelecektir. 

�ekil 7.28’ deki pencerede   <<   ya da   >>   dü�melerine basılarak yapılan herbir 

benzetim denemesine ve sonuçlarına ili�kin bilgilere ula�ılabilir. 
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�ekil 7.28 Ayrıntılı rapor. Yapılan herbir benzetime ili�kin ayarlar ve sonuçları 
kullanıcıya görüntülenir. 

7.3.3 Özet Rapor 

Simulasyon --- > Raporlar --- > Genel rapor --- > Ayrıntılı rapor menü seçene�i ile 

ula�ılır. Kar�ımıza �ekil 7.29’ daki pencere gelecektir. 

Bu pencerede yapılan tüm benzetimlere ili�kin olarak tek, genel, bir rapor kullanıcıya 

sunulmaktadır. 

�ekil 7.29’ dan görülece�i gibi; 

� Toplam deneme sayısı, 

� Kullanılan toplam bit sayısı ve toplam test biti sayısı, 

� Kullanılan ortalama bit sayısı ve ortalama test biti sayısı, 

� Elde edilen toplam ve ortalama anahtar uzunlu�u, 

� Eve’ in arada oldu�u, saptandı�ı ve saptanamadı�ı toplam deneme sayıları, 

� Eve’ in toplam saptanma olasılı�ı 

gibi genel sonuçlarla ve olasılıklarla ilgili bilgiler kullanıcıya görüntülenir. 
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�ekil 7.29 Özet rapor. Yapılan tüm benzetimlere ve sonuçlarına ili�kin tek bir rapor 
kullanıcıya görüntülenir. 

Bu kapsamlı rapor mekanizmalarını kullanıcı, kuantum anahtar da�ıtımı hakkında 

istatistiksel birtakım sonuçlar çıkarmak için kullanabilir. 

7.4 Anahtarlar 

Yapılan herbir benzetim sonucu elde edilen gizli anahtar uygulamanın bulundu�u 

dizinde “Anahtarlar.txt” adlı metin dosyasında tutulmaktadır. Bu dosyada, benzetim 

sonucunda; 

� Bir gizli anahtar üzerinde anla�ılmı�sa gizli anahtar, 

� Eve arada ise ve tespit edilmi�se “EVE ARADA (i. test biti : j. bit)” bilgisi, 

burada i: Eve’ in kaçıncı test biti ile tespit edildi�ini, j: i. test bitinin mesajda 

kaçıncı bit oldu�unu göstermektedir, 

� Eve arada ise ve tespit edilememi�se “EVE TESPIT EDILEMEDI !!!” bilgisi 

ve benzetim sonucu Alice, Bob ve Eve’ in elde ettikleri anahtarlar 
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tutulmaktadır ve kullanıcıya bildirilmektedir. 

Anahtarlara Simulasyon --- > Anahtarları göster menü seçene�i ile ula�ılır. Bu 

menü seçene�i seçilirse kar�ımıza �ekil 7.30’ daki pencere gelecektir. 

 

�ekil 7.30 Anahtarlar. Herbir benzetim sonucu elde edilen anahtarlar bu pencerede 
kullanıcıya görüntülenir. 

Herbir benzetimde elde edilen anahtarlar bu pencerede kullanıcıya ayrı ayrı 

görüntülenir.  

7.5 Yardım 

Uygulamanın a�ırlıklı olarak e�itsel bir çalı�ma olması özelli�i nedeni ile program, 

yukarda belirtilenlerin yanında ayrıntılı yardım ve bilgilendirme özelliklerine de 

sahiptir.  

Uygulamada Yardım --- > Kuantum Kriptografi seçene�i seçildi�inde tez 

metninde Bölüm 6’ da yer alan bilgilere aynen ula�ılabilecektir (Bkz �ekil 7.31). 

Yani kuantum kriptografi hakkında gerekli teorik bilgilere, bu menü seçene�i 

seçilerek, fazlasıyla ula�ılabilecektir. Bunun yanında program ba�latıldıktan sonra 

herhangi bir anda ya da a�amada F1 tu�una basılırsa, yine benzetimin o anı ya da 

a�aması ile ilgili yardım bilgileri kullanıcıya gösterilecektir (Bkz �ekil 7.32). Bu 

yardım seçenekleri sayesinde kullanıcı olup bitenleri kolaylıkla anlayabilecektir. 
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�ekil 7.31 Yardım ekranı. Yardım --- > Kuantum Kriptografi seçene�i 
seçildi�inde tez metninde Bölüm 6’ da yer alan bilgilere aynen 
ula�ılabilecektir. 

 

�ekil 7.32 Yardım ekranı. Benzetimin yürütülmesi esnasında herhangi bir anda F1 
tu�una basılırsa, benzetimin o anı ile ilgili yardım bilgileri kullanıcıya 
gösterilir. 
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7.6 Yeni Benzetim 

Kullanıcı herhangi bir anda yeni bir benzetim ba�latmak için Simulasyon --- > Yeni 

Simulasyon menü seçene�ini seçebilir. Böyle yapılması durumunda mevcut 

benzetim sonlanacak ve kar�ımıza yeni simülasyona ili�kin ayarları girmemiz için 

Ayarlar penceresi gelecektir. 

7.7 Semboller 

Uygulama içinde, �ekil 7.33’ de ve daha önce verilen ekran çıktılarından da 

görülece�i üzere, anla�ılırlı�ı arttırmak amacıyla çe�itli simgeler kullanılmaktadır. 

 

�ekil 7.33 Semboller. Benzetim esnasında olup bitenler sembollerle kullanıcıya da 
görüntülenir. 

Herbir simgenin ne anlama geldi�i, açıkça anla�ılıyor olsa da, a�a�ıda teker teker 

tekrar verilmi�tir: 

 : �kili “0” biti. 
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 : �kili “1” biti. 

 : Kenarsal polarizasyon tabanı. 

 : Kö�egensel polarizasyon tabanı. 

 : Yatay (0o) polarizasyonda bir foton. 

 : Dikey (90o) polarizasyonda bir foton. 

 : 45o polarizasyonda bir foton. 

 : 135o polarizasyonda bir foton. 

 : Mesajın hem Alice’ de hem de Bob’ da aynı olan biti. 

 : Hem Alice’ de hem de Bob’ da aynı olan polarizasyon tabanı. 

 : Test bitine ili�kin polarizasyon tabanı. 

 : Eve’ in varlı�ının saptandı�ı test bitine ili�kin polarizasyon tabanı. 
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8.   SONUÇLAR ve TARTI�MA  

Ondokuzuncu yüzyılın sonlarına do�ru ve yirminci yüzyılın ba�ında fizikte ya�anan 

geli�meler kriptografiye ve bilgi teknolojilerine de yansımı�; kuantum bilgi 

sistemlerinin ça�ımızın en önemli konularından biri haline gelmesine yol açmı�tır. 

Bu sistemler ve geli�tirilen en son kuantum uygulamalar kuantum fizi�ine ait 

yasalara göre çalı�maktadırlar. Yeni yeni geli�mekte olan bu sistemlerin 

uygulanabilirli�i, �u an için, yok denecek kadar azdır. 

Kuantum yasalarının kullanıldı�ı uygulamaların en ba�ında kriptografi gelmektedir. 

Kuantum uygulamalar içinde en uygulanabilir olanıdır. 30 km’ lik bir mesafe için, 

mesajların güvenli bir �ekilde gönderilip alınabildi�i tamamen kuantum bir protokol 

yıllar önce ba�arıyla uygulanmı�tır. Bu uzaklık ile herhangi bir büyük kentin finansal 

ba�lantısı rahatlıkla, güvenli olarak, gerçekle�tirilebilir. Çalı�ma içinde belirtildi�i 

gibi, protokol aynı zamanda iletim hattını dinlemekte olan üçüncü ki�ilerin varlı�ını 

açı�a çıkarabilmektedir. Güncel çe�itli kaynaklara, göre ya�anan teknolojik 

geli�meler neticesinde yukarda verilen mesafenin 100 km’ ye kadar çıkartıldı�ı da en 

son haberler arasındadır. Her geçen gün teknolojik alanda ya�anan geli�meler 

kuantum kriptografiyi daha uygulanabilir ve daha kullanılabilir hale getirmektedir. 

Çe�itli kuantum kriptografi protokolleri üzerinde ara�tırma ve çalı�malara devam 

edilmektedir. Birtakım firmaların kuantum kriptografiyi uygulamaya yönelik 

ürünlerin tasarımı ve bu ürünlerin piyasaya sürülmesi yönündeki çalı�malarına 

ba�ladı�ı da görülmektedir. 

Yakın zamana kadar Washington ile Moskova, ve Washington ile Pentagon, 

arasındaki diplomatik bilgilerin alı� veri�inde Tek Kullanımlık �erit kriptosisteminin 

kullanıldı�ı söylenmekteydi. Bundan sonra, kuantum kriptografiye dayalı bir 

�ifreleme sistemin kullanılabilece�i dü�ünülmektedir. 

Son 40 yıldır bilgisayar teknolojisinde de heyecan verici bir küçülme ya�anmaktadır. 

Her geçen gün bütünle�tirilmi� devrelerdeki eleman sayısı artmakta, geli�en litografi 

teknikleri sayesinde bu devrelerdeki transistör boyları küçülmektedir. Intel bir on yıl 
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daha bu �ekilde geli�imin devam edece�ini tahmin etmektedir. Ancak boyutlardaki 

bu küçülme daha fazla devam ederse, yakın bir gelecekte mikroelektronik 

elemanların birkaç atomdan olu�an modellerini kar�ımıza çıkaracaktır. Bu boyutta, 

atomik ölçekte, fizi�in klasik kuralları de�il, kuantum fizi�inin kuralları geçerli 

olmaktadır. Dolayısıyla yakın bir gelecekte bilgisayarımızın temel i�lemlerini 

tanımlamak için kuantum fizi�ini kullanmak zorunda kalaca�ımız bir noktaya 

gelinecektir. Kuantum yasalar genellikle klasik yasalardan çok farklıdır. Sonuç 

olarak, mikroskobik ölçeklere inildi�inde, bilgisayarların neler yapabilece�i 

teorisinin yeniden gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi gerekir. “Kuantum hesaplama” 

çalı�maları bu kaçınılmaz geli�imin bir önsezisi olarak ortaya çıkmı�tır. 

Kuantum hesaplamadaki ara�tırmacılar, ilk olarak, geleneksel bir bilgisayarın temel 

i�lemlerinin kuantum mekaniksel etkile�imlerle nasıl gerçekle�tirilebilece�ini 

anlamaya çalı�tılar. Ancak kısa bir sür sonra kuantum fizi�inin gerçekten yepyeni 

birtakım �eyler sunmakta oldu�unu fark ettiler. Hiçbir klasik e�de�eri olmayan bu 

hassas kuantum fenomenler kullanılarak, belirli hesaplamaları herhangi bir klasik 

bilgisayar ile yapılabilenden, hatta bir süper bilgisayardan bile, çok daha verimli 

olarak yapmak mümkündür. Üstelik aynı kuantum fenomen, bilginin ı�ınlanması, 

kırılamaz varsayılan kodların kırılması, gerçek rasgele sayıların üretilmesi ve hattı 

dinleyen birinin oldu�unu açı�a vuran mesajlarla haberle�me gibi bugüne kadar 

görülmemi� i�lemlerin gerçekle�tirilmesine de izin vermektedir. Ancak bahsedilen bu 

uygulamaların, daha do�rusu genel olarak kuantum hesaplamanın, uygulanabilirli�i 

yukarda söz edilen kuantum kriptografiye göre yok denecek kadar azdır. Yine de 

bilim adamları ya�anacak teknolojik geli�melere ba�lı olarak mevcut problemlerin 

a�ılıp yakın bir gelecekte gerçek kuantum sistemlerin ve kuantum bilgisayarların 

üretilebilece�i konusunda ümitlidirler. 

Peter Shore (IBM’ in Bell Laboratuarlarından) 1994’de bir kuantum sistemi ile 

çarpanlara ayırma yöntemini tartı�an makalesini yayınladı�ında, kuantum bilgisayarı 

kavramı insanlar için daha çok �ey ifade eder hale gelmi�tir. Günümüzde klasik 

bilgisayarların i�lem gücü artmasına kar�ın halen, klasik bilgisayarlarla 

çözemeyece�imiz problemler bulunmaktadır. Kuantum bilgisayarları tabiatı ve 

evreni daha iyi anlayıp modellememize olanak tanıyacak karma�ık hesapların 

yapılmasında bize yardımcı olacaklardır. 
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Çe�itli kaynaklara göre günümüzde özel amaçlı, örne�in 15 gibi bir tamsayıyı asal 

çarpanlarına ayırabilen, kuantum bilgisayarların yapılmı� olması, ya da yapılmak 

üzere olması, muhtemeldir. Aynı kaynaklara göre gerçek kuantum bilgisayarların 

üretiminin ve kullanılmaya ba�lanmasının ise 2020 yılından itibaren mümkün 

olabilece�i belirtilmektedir. 

Amerikan hükümeti özellikle kuantum kriptografi ve kuantum bilgisayarlar 

kullanılarak �ifre çözme ara�tırmalarını, sessizce, finansal olarak desteklemektedir. 

Yine Almanya, Norveç gibi di�er ülkelerde de bahsedilen kuantum uygulamalar 

üzerinde ara�tırmalar yo�un olarak sürdürülmektedir. Ülkemizde ise bu geli�melere 

so�uk kalınmadı�ı, bilimsel ara�tırma ve geli�tirmeye yönelik faaliyetlerde bulunan 

çe�itli devlet kurumlarımızca yakından takip edildi�i, bu kurumlarımızın çıkardı�ı 

bilimsel ve teknik yayınlarından ve dergilerinden açıkça anla�ılmaktadır. 

Kuantum sistemler, hayata geçirildiklerinde, klasik sistemlerle yapılabilen her �eyi 

aynen yapabilecektir. Ancak yapabilecekleri, klasik sistemlerde hiçbir e�de�eri 

olmayan, bazı ekstra i�lemler de olacaktır. Örne�in, günümüz bilgisayarlarıyla 

yapılması çok zor, hatta neredeyse imkansız kabul edilen, çok büyük tamsayıların 

asal çarpanlarına ayrılması ve ayrık logaritma i�lemlerini kuantum bilgisayarlar 

kolaylıkla ve verimli olarak yapabileceklerdir. Dolayısıyla, tahmin edilece�i üzere, 

kuantum bilgisayarlar yapıldı�ında günümüzün güvenli kabul edilen açık anahtarlı 

�ifreleme sistemlerinin güvenlikleri tehlikeye girecektir. Ayrıca kuantum mekaniksel 

sistemlerin simülasyonu da kuantum bilgisayarlarla yine daha do�ru ve verimli 

olarak yapılabilecektir. Bu durumda tabiatı ve evreni daha iyi anlayıp modellememiz 

mümkün olabilecektir. 

Kuantum teknolojisi günümüzün ve gelece�in en önemli teknolojilerinden biri olarak 

görünmektedir. Bu teknoloji üzerindeki çalı�malar çe�itli ülke ve kurumlarca hızlı ve 

yo�un olarak sürdürülmektedir. Dolayısıyla bu yeni geli�ime ayak uydurmak ve 

gerisinde kalmamak ülkemizin de yararına olacaktır. 
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EK A.   NANOTÜP B�LG�SAYAR  

Nanotüp alanındaki çalı�malar on yılı a�kın bir süredir devam etmektedir. Nanotüpler 

artık, laboratuarlardan çıkıp bilgisayarlardaki yerlerini almaya hazırlanmaktadır. 

Nanotüp alanındaki geli�meler sayesinde, artık kimyacıların ve fizikçilerin 

üzerlerinde oynayabilecekleri, periyodik tablonun yeni bir nanoteknoloji versiyonu 

var. Nanotüp cihazların prototipleri, renkli, düz ekran televizyonlardan, geli�kin 

aydınlatma sistemleri ve X - ı�ını makinelerine kadar pek çok alanda denenmi� 

durumdadır. Ancak, asıl umut vaadettikleri alan, gelece�in bilgisayarları.  

Karbon atomları karma�ık, uzun zincirli moleküller olu�turacak biçimde birbirlerine 

ba�lanabilmektedir ve bunu yaparken her bir karbon atomunun, kendisine ba�ka 

atomların da ba�lanmasına izin verecek �ekilde bo� yeri kalmaktadır. Bu özellik, tüm 

elementler arasında karbona özgü karakteristik bir özelliktir.  

Fullerene, özel bir karbon çe�ididir. Bilgisayar çipleri alanında yeni uygulamaları 

olaca�ı dü�ünülmektedir. Çip üreticileri, ince bir silikon tabanın üzerine daha fazla 

transistör yerle�tirmenin yollarını aramaya devam ederken, IBM altından bir taban 

üzerine nanotüpler yerle�tirerek ilk transistörün yapımını tamamlamı�tır. Bu 

çalı�masıyla IBM, bugünün silikon çiplerinden binlerce kat küçük bilgisayar 

çiplerine giden yolun kapısını da açmı� olmaktadır.  

Nanotüpler, asıl etkilerini bilgisayarların hız ve bellek kapasitelerinin artmasında 

gösterecek olmalarına ra�men, �u anda pazarın bu teknolojiye ilgisi yüksek de�ildir. 

�imdilik fullerene nanotüpleri kullanan di�er ürünler, pazarın daha gözdesi 

durumundadır. Nanotüp tabanlı düz ekran üretmek için çalı�malarını sürdüren çok 

sayıda �irket bulunmaktadır. Samsung, 2003 yılının ba�ında bu yakla�ımla üretmekte 

oldu�u 81 cm’ lik televizyonu pazara sürmeyi planlamaktadır. 

Bugünün bilgisayarları, metalik iletkenler ve metal olmayan yarıiletkenlerden 

olu�maktadır. Nanotüplerse aynı anda hem iletken, hem de yarıiletken olarak görev 
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yapabilir. Bu ikili yapı, gelece�in bilgisayarlarının etkinli�i için 

dü�ünülebilece�inden çok daha önemli bir temel olabilir. 

IBM yaptı�ı çalı�mada her biri yalnızca birkaç nanometre çapında  (metrenin 

milyarda biri) tek bir karbon nanotüpünü, iki tür transistör olu�turacak �ekilde 

düzenleyip ince bir altın elektrodun üzerine yerle�tirmi�tir. Bugünkü bilgisayar 

çiplerindeki transistörlerden yüzlerce kez daha küçük bu transistörler, elektrik 

sinyallerini anlamlı 1 ve 0’ lara dönü�türen bir mantık devresi olarak çalı�mı�tır. Bu 

�imdilik tamamıyla bir laboratuvar sunumu olsa da, karbon nanotüp transistörler, 

ileride endüstriyel uygulama için sundu�u vaadlerle gelece�in ultra hızlı ve küçük 

bilgisayarlarının yapıta�ları olarak silikon kristallerinin yerini alacak gibi 

görünmektedir. Karbon nanotüpler, gelece�in nanoelektroni�ini olu�turmaya adaydır. 

Ke�iflerinden bu yana geçen 10’ u a�kın yıl içinde, artık laboratuvardan çıkıp 

teknoloji alanında etkin kullanıma da hazırlar. 

A.1   Karbon Nanotüpler 

Kur�un kalemlerdeki grafit, balpete�i deseninde sıralanmı� karbon atomlarının 

biraraya gelmesiyle olu�maktadır. Pete�in katmanları birbirlerinin üzerine yı�ılmı� 

durumdadır. Grafitin her bir katmanı, çok kararlı, güçlü ve esnek bir yapıdadır. Her 

bir katman, kendi ba�ına da kararlılı�ını koruyabildi�inden, kom�u katmanlara çok 

zayıf ba�larla ba�lanmaktadır. Tüm tabakaların çok güçlü ve esnek olmasına kar�ın, 

tabakaların birbirlerine ba�lı olarak kolayca kayabilmelerini sa�lamak amacıyla 

kur�un kalemde kullanılan grafit zayıftır. Karbon liflerdeki grafit katmanlarıysa, çok 

daha büyüktürler ve uzun ve ince spiral bir örüntüye sahiptirler. Bu lif uçaklarda, 

tenis raketlerinde, yarı� bisikletlerinde ve yarı� arabalarının süspansiyonları gibi 

yerlerde kullanılan son derece hafif, güçlü, bir o kadar da pahalı yapılar olu�turur. 

Ancak çok daha güçlü katmanlar olu�turmak da mümkündür. Petek �eklindeki 

örüntüyü kendi üzerinde döndürerek sardı�ınızı ve kenarlarını birle�tirdi�inizi 

dü�ünün. Böylece bir grafit tüpü, yani karbon nanotüp olu�turulmu� olur. Bu 

nanotüpler, bilinen en güçlü fiberlerdir. Tek bir nanotüp, birim alanda ta�ıyabildi�i 

yük göz önüne alındı�ında, çelikten 10100  kat daha güçlüdür.  
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Karbon nanotüplerin tek marifetleri, sahip oldukları güç de�ildir. Barındırdıkları 

elektriksel özellikler de oldukça ilginçtir. Bilgisayarlarınızdaki çiplerde kullanılan 

silikon gibi yarıiletkenlerde, elektronlar sınırlı bir hareket kapasitesine sahiptir. 

Kablolarda kullanılan bakır gibi malzemelerdeyse elektronlar, çok daha kolay 

hareket edebilir. Bir grafit katmanı, bu ikisinin arasında bir karakter sergiler. Yani 

yarımetal özelliktedir. Çünkü bir grafit katmanı nanotüp olu�turacak biçimde 

sarıldı�ında, tüpün nasıl çevrildi�ine ba�lı olarak nanotüp yarı iletken ya da metal 

olabilir. Bu, nanotüplerin petek �eklindeki özel desenlerinin sa�ladı�ı bir ayrıcalıktır. 

Bu özellikleri sayesinde karbon nanotüpler, elektrikli araçlar için çok temel bir 

bile�en halini alırlar. Karbon nanotüpler, iki karbon elektrodu arasında elektrik akı�ı 

oldu�unda olu�an tortulardan ortaya çıkar. Nanotüpteki her bir karbon atomu, do�ası 

gere�i, içi bo� boruların kafes biçimli çeperlerinde düzgün bir sıra olu�tururlar. 

Nanotüplerin genelde rastlanmayan ve oldukça kullanı�lı özelliklerinin kayna�ı da, 

bu moleküler mükemmelliktir. 

A.2   Nanotüp Alanındaki Geli�meler 

Houston’ daki Rice Üniversitesi’ ndeki ara�tırmacıların, fullerene olarak adlandırılan 

futbol topu biçimindeki karbon molekülerini ke�fetmesiyle, teorik fizikçiler bu 

karbon yapısının aynısının tüp biçimli bir çe�idinin de olabilece�ini ve bu 

moleküllerin ileri derecede elektrik iletkenli�i gibi bir çok çekici özelli�i 

bulunabilece�ini öngördüler. 1990 yılında Japon bilimadamı Sumio Iijima, Rusların 

Matru�ka bebekleri gibi birbirlerinin içine geçmi� çok duvarlı karbon 

nanomoleküllerinin olabilirli�ini gösterdi. 1993 yılındaysa San Jose’ deki IBM 

ara�tırma grubuyla yaptı�ı çalı�ma sonucunda, duvarlarının kalınlı�ı yalnızca bir 

atom kadar olan daha üstün bir nanotüp üretildi.  

Daha önceki bir ara�tırmanın sonuçları, nanotüplerin elektrik alan etkisiyle 

uçlarından elektron yaydıklarını göstermi�ti. Tüm iletkenler, yeterince yüksek bir 

voltaj uygulandı�ında elektron yayma özelli�indedir. Nanotüplerse mükemmel 

moleküler yapıları sayesinde, bunu çok daha az bir voltajla da gerçekle�tirirler. 

Karbon nanotüplerin yapısı, çok küçük ve etkin elektron yayıcıları yapmak için 

idealdir. Bu özellikleri, bir piksel gibi çok küçük hedeflere bile do�rudan elektron 

demetleri gönderebilmelerini sa�lar. 
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A.3   Nanotüp Bellekler 

Ara�tırmacılar, nanotüpleri kullanarak “kalıcı” bilgisayar belle�i üretebileceklerini 

dü�ünmektedir. Bilginin manyetik bir disk üzerinde saklandı�ı “uçucu” bellek 

türlerinde, bilgisayarın i�letim sistemlerini ve programlarını çalı�tırmak için 

kullandı�ı bilgi yalnızca bilgisayar açık oldukça korunur. Bunlar DRAM (Dynamic 

Random Access Memory) olarak bilinen, kısa süreli elektronik belleklerdir. 

Bilgisayar her açılıp kapatıldı�ında, makine sakladı�ı bilgiyi sabit diskten alıp 

yeniden elektronik bellek üzerine yazar. Bilgisayarı açarken bir süre beklenmesinin 

gerekmesi de, bu yeniden yazma i�leminden kaynaklanmaktadır. Yani bilgisayar her 

kapatıldı�ında, elektronik bellek üzerindeki bilgiler yok olmaktadır. Kalıcı bilgisayar 

belleklerindeyse, sistem bilgisi bilgisayar kapatıldı�ında da bellekte kalır. Böylece 

bilgisayarı açarken beklenmesi gereken süre, otomatik olarak ortadan kalkar.  

Massachusetts’ deki Nantero isimli bir firma, nanotüpleri kullanarak kalıcı bilgisayar 

belle�i üretme çalı�malarını sürdürmektedir. Bu çalı�malar ba�arılı olursa, 

bilgisayarınız parma�ınızı dü�meye bastı�ınız an açılacaktır. Bunun yanısıra Nantero 

yapacakları yeni çiplerin bugünün sabit diskleriyle kar�ıla�tırıldı�ında, çok daha ileri 

düzeyde olaca�ı görü�ünde. Var olan en geli�kin DRAM yakla�ık 1GB veri 

saklayabilmektedir. Kalıcı nanotüp belleklerse, yüzlerce GB kapasitesinde olacak. 

Nantero’ daki ara�tırmacılar, iki yıl içinde bilgisayar pazarında devrim yaratacak 

geli�kin nanotüp bilgisayar belle�i üretimini tamamlamı� olmayı ummaktadır. 

Nanotüpler bu geli�kin bellek kapasitelerini, Nantero’ dan Tom Rueckes’ in basit ama 

çok zekice bir tasarımına borçludur. Bu tasarım, bir taban üstündeki dik bir sıranın 

üzerindeki paralel nanotüp dizilerinden olu�ur. Bu yapıdaki çapraz dizilerin her bir 

kesi�im noktası, bir bitlik belle�i temsil etmektedir. Uygulanan bir elektrik kuvveti, 

üst dizideki bir tüpü sıkı�tırarak alttaki bir tüpe yeterince yakla�tırdı�ında, iki tüp 

fiziksel olarak birbirine ba�lanır ve aralarında bir akım geçi�i olu�ur. Bu akım geçi�i, 

uygulanan güç kesilse de devam eder. Bir ba�ka deyi�le, uygulanan güç ortadan 

kalksa bile, anahtar sürekli olarak açık konumda kalır. Bu yapıdaki her bir bitlik 

bellek alanı çok az bir yer kapladı�ından, bir santimetre boyutundaki bir çip üzerine 

trilyonlarca bitlik kalıcı bir bellek yerle�tirilebilir. Amaç, olabildi�ince kısa süre 

içinde bu laboratuvar tasarımının teknolojik uygulamalarını olanaklı kılmaktır. Bu 
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yapının bile�enlerinin �u anda çalı�ıyor oldu�unu belirten Rueckes’ in asıl amacı ise, 

nanotüp belle�ini bildi�imiz teknolojiyle entegre biçimde çalı�ır hale getirmektir.  

Ara�tırmacılar �imdilerde, ultra küçük nano kablolar ve karbon dı�ındaki ba�ka 

materyallerle de üretebilecekleri nanotüplerin pe�inde. Asıl yapmak istedikleri, 

karbonun yerine silikon ve di�er alı�ılmı� yarı iletkenleri koyabilmek. Ancak 

üzerinde çalı�ılan bu yeni nanotüpler ve kablolar, karbonla yapılanlardan çok daha 

büyüktür. Elektrik iletkenlikleri de karbon nanotüplerinki kadar güçlü de�ildir. 

Ancak olu�turulmaları ve düzenlenmeleri, çok daha kolaydır. 

A.4   Nanotüplerin Gelece�i 

Nanotüpler alanının öncülerinden Charles Lieber, geçti�imiz yıl nanokabloların 

kullanımı üzerine bir rapor sundu. Daha sonra da Harvard’ daki ara�tırma grubuyla 

birlikte, silikon ve gallium nanokablolarıyla yaptıkları mantık devrelerini tamamladı. 

Bilgisayar tasarımında daha özgür olmayı sa�layan bu nanokablolar, son yıllarını 

karbon nanotüpler alanında çalı�maya adayanlar için oldukça cesaret vericidir. 

Nanotüpler ve nanokablolar elele vererek, �u anda kullanılmayan bu malzemelerin 

gerçek cihazlarda kullanımının önünü açabilir.  

Bu tür bir kalıcı bellek, insanların bilgisayarlarını açarken beklemek zorunda 

oldukları süreyi yok ederek, bilgisayar kullanma biçimlerini kökten de�i�tirebilir. 

Ama bu tür bir belle�in en önemli özelli�i, yeterli kapasiteye ula�tı�ında manyetik 

sabit diskleri bir kenara atabilecek olmasıdır. Bilgisayar alanında silikonun ötesine 

geçmek için uygulanan di�er yakla�ımlardan temel farkıysa, varolan yarı iletken 

malzemelerle beraber kullanılabilecek olmasıdır. Önümüzdeki on yıl içinde, 

nanotüpleri bildi�imiz silikon teknolojisine entegre etmek mümkün olabilir. Bu 

özelli�i nedeniyle, varolan teknikleri silip süpürecek yeni teknolojiler konusunda 

oldukça endi�eli çip üreticilerinin nanotüp bilgisayarlara daha sıcak bakmasının 

nedeni de budur. 

  Tablo A.1 Plastik Bellekler 

Mikroçip üreticileri silikondan uzakla�manın yollarını arayadursun, elektronik endüstrisindeki en 

önemli geli�meler tamamen farklı bir materyalden gelebilir: plastik! Dünyadaki ço�u laboratuvar, 
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iletken polimerleri kullanarak daha ucuz ve esnek elektronik bile�enlerin olu�turulabilmesi üzerinde 

çalı�maktadır. Verileri silikon yerine polimerlerde saklayan çipler, MP3 çalarlarda ve dijital 

kameralarda kullanılan “fla�bellek” çiplerinin kapasitelerinin artmasını ve maliyetlerinin azalmasını 

sa�layabilir.  

Polimer mikroelektroniklerin üretim maliyetleri, silikonunkiyle kar�ıla�tırıldı�ında çok daha azdır. 

Elektronik devreleri silikon bir levhanın üzerine yapı�tırmak için, büyük yatırım ve pahalı ekipmana 

gereksinim vardır. Sıvı polimer devreleri bir yüzey üzerine serpmek içinse, herhangi bir püskürtmeli 

yazıcı bile yeterlidir. Polimer belle�in getirdi�i bir ba�ka avantajsa, kalıcı bellek üretimi sa�lıyor 

olmasıdır. Bilgisayarınızı kapattı�ınızda bile bilgileri saklayan polimer kalıcı bellekler, di�er 

alternatif teknolojilerle üretilen benzerlerine göre çok daha fazla bir bilgi saklama kapasitesine 

sahiptir.  

Polimer bellekler bilgiyi, silikon araçlardan çok daha farklı bir yakla�ımla saklar. Polimer çiplerde 

veriler, bir hücrede saklanan yük miktarı kadar 1 ve 0 �ifrelemek yerine, polimerin elektriksel 

direncine dayalı olarak saklanır. California Üniversitesi ve Rus Bilimler Akademisi’ nden lisanslı 

teknolojileri kullanarak yürütülen çalı�malarda, her bir bellek hücresi, iki elektrod arasına bir 

polimer yerle�tirerek olu�turulmaktadır. Bu bellek hücresine uygulanan bir elektrik alan, polimerin 

direncini azaltarak, akımı iletme kapasitesinin artmasını sa�lar. Polimer bu durumunu, direncini 

orjinal haline çevirecek zıt bir kutup uygulanana kadar korur. Farklı iletkenlik durumları, bilgi 

bitlerini temsil etmektedir. Polimer bellek hücrelerinin boyutları, sıradan silikon hücrelerinin dörtte 

biri kadardır. Ayrıca silikon araçların aksine, polimer hücreler üç boyutlu yapılar olu�turacak 

biçimde yı�ılmaya uygundur. Bu mimari, bellek hücrelerinin �imdikilerden çok daha fazla bir 

kapasiteye sahip olmalarını sa�lar. Ara�tırmacılar bu teknolojiye dayanarak hazırlanmı� 32 gigabit 

kapasiteli bellek çiplerini, 2004 yılında piyasaya sürebilecekleri görü�ündeler.  

Ancak polimer teknolojisini ticari bir ürüne dönü�türmek, pek de kolay olacak gibi görünmüyor. 

Bellek teknolojileri alanındaki yarı�, kapasitenin yanı sıra hız, enerji tüketimi ve güvenilirlik 

kulvarlarında da sürmektedir. Polimer belleklerse, varolan silikon teknolojisinin tüm olanaklarıyla 

ba�etmekte biraz zorlanmaktadır. Bu tür yeni bellek materyalleri silikonun yüksek performansıyla 

yarı�abilir hale gelinceye kadar, hücresel uygulamalarla sınırlı kalmaya mahkumdur. Önemli 

kullanım alanlarından biri, maliyetin performanstan daha önemli bir kriter oldu�u, kullanıldıktan 

sonra atılan “disposable” elektroniklerdir. Bell Laboratuarları’ ndan bir grup ara�tırmacı, polimer 

belleklerin ki�ilerin tanınmasını sa�layan etiketlerde kullanılması çalı�malarını sürdürmektedir. Bu 

polimer bellekler, silikon standartlarına göre hâlâ oldukça yava�tır. Umulan kapasiteyse, bir kilobitin 

yalnızca birkaç katıdır. Ancak bu esnek ve dü�ük maliyetli bellek araçları, birkaç kez kullanıldıktan 

sonra atılan tanımlama etiketleri için oldukça caziptir.  

Polimer belleklerin varolan silikon altyapısına entegre edilmesiyle, yakın gelecekte ya�anabilecek 

pek çok ilerleme vardır. Polimer bellek teknolojisi alanında ya�anacak geli�meler, tamamen plastik 

bile�enlerden olu�an bilgisayarlara giden yolu açabilir. Bunun gerçekle�mesi için onlarca yıl 
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gerekiyorsa da, ara�tırmacılar polimerlerin sınırlarını zorladıkça bugünün uzak ufukları 

yakınla�abilir. Ne de olsa, polimer bellekler devrimi artık ba�ladı! 

 

Ancak, nanotüplerin bilgisayar bile�enleri arasında yerini alması için, hâlâ 

yanıtlanması gereken sorular bulunmaktadır. Neyse ki, özellikle IBM’ deki ara�tırma 

grupları, bu soruların tümünü en fazla birkaç yıl içinde yanıtlayabilecekleri 

görü�ündeler. Bu da demek oluyor ki, i�ler yolunda giderse, on yıla kalmadan 

nanotüpler bilgisayarların önemli bir parçası haline gelecek. Bugüne kadar 

laboratuvar ortamında yürütülen ara�tırmaların sonucu, nanotüplerin bilgisayarlarda 

transistör, mantık devresi ve bellek olarak kullanılabilece�ini göstermektedir. Ancak 

�u anda yanıtlanması gereken ilk soru, bugün laboratuvarda yapılabilen karbon 

nanotüp cihazlarının, endüstriyel üretime nasıl sokulabilece�i. Bu yanıt yalnızca 

fizikçilerin ve kimyacıların nano dünyayı algılama biçimlerini de�i�tirmekle 

kalmayıp, elektronik dünyasını da kökten de�i�tirme potansiyelindedir. [56 - 60] 
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EK B.   DNA B�LG�SAYAR  

Bazılarına göre, artık bilgisayarlarla ilgili son haberler, Intel’ in piyasaya sürdü�ü 

yeni i�lemciler ve silikon çiplerle ilgili duyduklarımızı unutmanın zamanı geldi. 

Çünkü bu ki�iler, bili�im alanında gelece�in en büyük umudunun, genetik 

bilgilerimizi saklayan DNA molekülünde gizli oldu�u dü�üncesindedir. 

Bilimadamları, bildi�imiz silikon tabanlı bilgisayarların ula�abilece�i hızın bir üst 

sınırı oldu�u ke�fedileli beri, hesaplama problemlerini çözebilecekleri alternatif 

ortamların arayı�ı içine girmi�lerdir. Bu arayı�ın onları yöneltti�i durakların en 

önemlilerinden biriyse, DNA bilgisayarlardır.  

Bir DNA bilgisayar, en basit anlamıyla, birle�imleri belli bir problemin çözümünü 

verecek �ekilde özel olarak biraraya getirilmi� DNA dizileri toplulu�udur. En büyük 

vaadiyse, çok ileri düzeyde paralel i�lem yapabilme kapasitesidir. DNA, canlılarda 

genetik materyal olmasını sa�layan pek çok özelli�i sayesinde, matematiksel 

sistemlerdeki bilginin �ifrelenmesi için de uygun bir ortamdır. Bildi�imiz 

bilgisayarlarda bilgiler nasıl 1 ve 0’ larla �ifreleniyorsa, bir DNA dizisi de genetik 

bilgiyi A (Adenin), T (Timin), C (Sitozin) ve G (Guanin) harfleriyle gösterilen ve 

aynı zamanda “nükleotit” olarak bilinen 4 farklı bazla �ifrelemektedir. 

B.1   DNA ile Hesaplama 

Biyoloji ve matemati�in birbirine hiç benzemedi�i dü�ünülebilir. Ancak bu do�ru 

de�ildir. Çünkü biyolojik ve matematiksel i�lemler, çok önemli ortak özelliklere 

sahiptir. Bir canlının sahip oldu�u son derece karma�ık yapı, DNA dizilerinde 

�ifrelenmi� genetik bilginin üzerine uygulanan basit i�lemlerin sonucunda olu�ur. 

Tüm karma�ık matematik problemleri de, aslında benzer basit i�lemlerin birle�imidir. 

DNA bilgisayarlarının öyküsü de 1994’ de Leonard M. Adleman’ ın bu benzerli�i 

kullanarak, aslında pek de önemli olmayan bir hesaplama problemini, DNA’ yı 

kullanarak çözmeyi denemesiyle ba�lamaktadır. Bir insanın birkaç dakikada ya da 



 169 

basit bir masaüstü bilgisayarı göz açıp kapayıncaya kadar geçecek sürede 

çözebilece�i bu problemi DNA kullanarak çözmek, Adleman’ ın tam 7 gününü 

almı�tır. Çözdü�ü problem, Gezgin Satıcı Problemi (Travelling Salesman Problem - 

TSP)’ dir. Problemin amacı, herhangi bir sayıdaki kentler arasında, hepsine yalnızca 

bir kez u�rayarak ba�ı ve sonu olan bir rota çizmektir. Problemin önemiyse, hedefe 

yönelik bilinen tüm matematik problemlerinin, bir TSP problemi olarak 

çözülebilecek olmasıdır. �ehir sayısı arttıkça, çözüm de karma�ıkla�ır. Çok fazla kent 

sayısı içeren problemleri çözmek, bildi�imiz en geli�mi� süper bilgisayarlar için bile 

hâlâ oldukça zordur.  

Adleman’ ın DNA’ yı kullanarak bu problemi çözmek için kullandı�ı temel dü�ünce, 

veriyi DNA moleküllerinin içine saklayıp, daha sonra bunları laboratuvar 

teknikleriyle düzenleyerek üzerine belli i�lemler uygulamaktı. Öncelikle 7 adet DNA 

zinciri seçerek, bunların herbirini bir �ehri temsil etmek için kullandı. Geli�igüzel 

seçilen zincirlerin tümü, 20 baz uzunlu�undaydı. �ehirlerin arasındaki yollar içinse, 

yarısı bu 20 bazdan 10’ unun, di�er yarısıysa di�er 10’ unun tamamlayıcısı bazlardan 

olu�an 20 bazlık tamamlayıcı diziler kullandı. Adleman daha sonra tüm bu DNA 

zincirlerini, içinde su, DNA ligaz ve tuzdan olu�an bir çözeltinin bulundu�u bir test 

tüpünün içine koydu. Tüpün içindeki DNA zincirleri kısa süre içinde, olası tüm 

rotaları verecek �ekilde birle�tiler. Bu a�amadan sonra Adleman yalnızca problemin 

çözümü olacak rotayı elde etmek için, çe�itli kimyasal teknikler uyguladı. Bunun 

sonucunda test tüpünün içindeki fazla sıvıyı ve DNA’ yı bo�altarak, 7 kentlik Gezgin 

Satıcı Problemi’ nin çözümünü �ifreleyen saf  DNA’ yı elde etti.  

Adleman’ ın sunumu yalnızca 7 �ehri içeriyor olsa da, kolay gibi görünen bu çözüm 

bir çok açıdan oldukça önem ta�ımaktadır. Öncelikle, bildik geleneksel hesaplama 

yöntemleriyle çözülmesi çok güç ya da imkansız kabul edilen bir grup problemin, 

DNA kullanılarak çözülmesinin olanaklarını ortaya koymu�tur. Ayrıca Adleman 

DNA’ yı bir veri yapısı olarak kullanarak bu yapının hesaplama i�lemlerinde, 

oldukça paralel bir �ekilde çalı�abilece�ini göstermi�tir. Laboratuarda geçen 7 gün 

sonunda ula�tı�ı sonuçsa, DNA molekülü kullanarak yapılan hesaplamaların ilk 

örne�idir. 
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B.2   DNA Bilgisayarlarda Hız 

Biyolojik olsun ya da olmasın, bir bilgisayarın hızı iki faktörle belirlenir: paralel 

i�lem yapabilme gücü ve bellek kapasitesi. DNA bilgisayarların en heyecan verici 

özelli�i, paralel i�lem yetene�inin çok yüksek olu�udur. Silikon tabanlı bilgisayarlar, 

i�lemleri sıralı olarak gerçekle�tirme, yani ancak birini bitirdikten sonra di�erine 

geçebilme özelli�indedir. Ku�kusuz, paralel i�lem yapabilen bazı çok i�lemcili 

bilgisayarlar da yok de�ildir. Ancak bunların temel yapısı da, talimatların sırayla ele 

alınması üzerine kuruludur. DNA bilgisayarlarsa, hedefe ula�mak için en uygun 

olanakları seçebilme ve paralel i�lem yapabilme özelli�ine sahiptir. Test tüpünün 

içindeki DNA molekülü üzerinde i�lem yapan enzimler sıralı olarak fonksiyon 

göstermez, yani o anda yalnızca bir DNA üzerinde i�lem yapmazlar. Bunun yerine, 

enzimin birçok kopyası birçok DNA üzerinde aynı anda çalı�ır. Bu da DNA 

bilgisayarların birçok paralel i�lemi birarada gerçekle�tirebilmesini sa�lar.  

DNA’ nın i�lemleri gerçekle�tirme hızı da göz ardı edilecek gibi de�ildir. 

Bakterilerde DNA’ nın kopyalanma hızı saniyede 500 baz çiftidir. Her bir baz çifti 

iki bitlik bilgiyi temsil etti�inden, bu hız saniyede 1000 bit anlamına gelmektedir. 

Ayrıca kopyalama enzimlerinin birçok kopyası birden paralel olarak çalı�tı�ından, 

replikasyon enzimleri birinciyi kopyalamayı bitirmeden kopyalanan ikinci DNA 

zinciri üzerinde çalı�maya ba�layabilmekte. Böylece, hız do�rudan 2000 bit/saniye’ 

ye çıkmaktadır. Her bir replikasyon tamamlandıktan sonraysa, DNA zincirlerinin 

sayısı katlı olarak artar. Eklenen her diziyle birlikte 1000 bit/saniye oranında artan 

veri i�leme hızı, DNA bilgisayarların 10 kopyalama sonunda 1 Mbit/saniye hızına, 

30 kopyalama sonundaysa 1000 Gbit  (milyar bit)/saniye hızına ula�ması anlamına 

gelir. Bu hız, �u anda var olan en hızlı sabit disklerin sa�ladı�ının bile ötesindedir.  

DNA bilgisayarlar daha az yerde daha çok bilgi saklayabildiklerinden, bellek 

kapasiteleri de oldukça yüksektir. DNA dizisi üzerindeki nükleotitler, bir DNA 

molekülü boyunca aralarında 0,35 nm. bo�luk kalacak �ekilde dizilir. Bu da DNA’ 

ların cm ba�ına yakla�ık 7 Mbit gibi kayda de�er bir veri yo�unlu�una sahip olmasını 

sa�lar. �ki boyutlu baktı�ımızda, bir nm2  ba�ına bir baz dü�tü�ünü varsayarsak, cm2 

ba�ına dü�en veri yo�unlu�u yakla�ık yarım milyon Gbit olmaktadır. Yüksek 

performanslı tipik bir sabit diskinkiyse 3 Gbit/cm2; yani DNA’ nınki bunun 100.000 

katından daha fazladır. 
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  Tablo B.1 DNA (Deoksiribonükleik Asit) 

� DNA’ nın (Deoksiribonükleik Asit)’ nın merdivene benzeyen çift sarmal yapısı, 1953 yılında 

James Watson ve Francis Crick tarafından ke�fedilmi�tir. Merdivenin basamakları, Adenin (A), 

Timin (T), Sitozin (C) ve Guanin (G) isimli bazların bile�imlerinden olu�an ba�larla birbirine 

ba�lıdır. Bu ba� çiftleri, merdivenin kenarlıklarına benzetilebilecek bir �eker-fosfat iskeletinin 

üzerine sıralanmı� olarak durur.  

� �nsandaki bir DNA molekülünün uzunlu�u, açıldı�ında 1,7 metredir. Yani hücrelerinizdeki tüm 

DNA moleküllerini açarak biraraya getirdi�inizde ortaya çıkan uzunluk, Ay’ a 6000 kez 

gitmeniz için yeterlidir.  

� DNA, tüm canlı hücrelerde bilginin saklandı�ı temel ortamdır. Milyarlarca yıldan bu yana, 

ya�am için gerekli verileri saklayıp, vücut içinde gerekli yerlere gönderir. Bu özelli�i nedeniyle, 

insan yapımı bilgisayarların prototipi olarak kabul edilmektedir. 

� 10 trilyon DNA molekülü, kabaca tek bir bilye büyüklü�ünde bir yer kaplar. Tüm bu 

moleküller veriyi aynı anda i�leyebildiklerinden, teorik olarak DNA kullanarak bu küçücük 

alanda aynı anda 10 trilyon hesaplamayı birarada yapabilirsiniz. Bu i�lem sayısı, �u anda var 

olan en hızlı süperbilgisayarın bile altından kalkabilece�inden çok daha fazladır. 

 

DNA bilgisayarlarının bir di�er önemli özelli�iyse, DNA moleküllerinin çift sıralı bir 

yapıda olmasıdır. A-T ve C-G bazları, baz çiftleri olu�turacak biçimde birbirlerine 

ba�lanır. Bu nedenle her DNA dizisinin, do�al bir tamamlayıcısı vardır. Birbirlerini 

tamamlayıcı bu iki dizi biraraya gelerek, çift sıralı sarmal DNA yapısını olu�turur. 

Çift sıralı olma özelli�i, DNA’ yı tek ve kendine özgü, özel bir veri yapısı haline 

getirir. DNA bilgisayarların olu�turulmasında, bu özellik pek çok bakımdan yarar 

sa�lar. Özellikle hata düzeltimi, bunlar arasında en önemlisidir. DNA’ lardaki hatalar 

birçok faktöre ba�lı olarak ortaya çıkar. DNA enzimleri bazen kolayca hata yapıp, 

kesilmemeleri gereken bir yerde kesilebilmektedir; G bazını koyması gereken bir 

yere T bazını koyabilmektedir. Ayrıca Güne�’ ten gelen ısı enerjisi ve mor ötesi 

ı�ınlar da, zaman zaman DNA’ larda bozukluklara yol açabilmektedir. Ancak çift 

sıralı bir DNA’ nın dizilerinden birinde bir bozukluk olsa bile, onarıcı enzimler 

tamamlayıcı di�er diziyi örnek alarak bozuk DNA dizisini onarır. Bu da DNA 

bilgisayarlardaki hata oranının çok dü�ük olmasını sa�lar. Örne�in bir DNA 

kopyalanmasında kopyalanan 109 adet baz için, yalnızca bir hata olmaktadır.  
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DNA bilgisayarlarının ek yararı, sa�ladıkları hızlı ve paralel i�lem yapabilme 

kapasitesi de�il. DNA bilgisayarlar, malzemenin temizli�i ve kolay bulunabilirli�i 

gibi olumlu yanları da beraberinde getiriyor. DNA i�lemcileri bildi�imiz 

mikroi�lemcilerde kullanılan pahalı ve genellikle zehirli materyallerin aksine ucuz, 

temiz ve do�ada zaten var olan biyomateryalleri kullanıyor. DNA’ yı do�ada her 

yerde kolaylıkla bulabilece�inizden, madenlerle u�ra�manıza gerek kalmıyor. Tek 

yapmanız gereken, organizmadan gereksinimiz olan kısımları almak. 

B.3   DNA Bilgisayar Uygulamaları 

DNA ile yapılan çalı�maların olumlu sonuçlarından güç alan Princeton Üniversitesi’ 

nden iki ara�tırma grubu, bu yılın ba�ında “iki at, bir satranç tahtasının üzerine, 

birbirleriyle hiç kar�ıla�mayacak biçimde kaç farklı �ekilde yerle�tirilebilir?” 

problemini DNA’ nın kimyasal kuzeni RNA’ yı kullanarak çözmeyi denedi. Deneyi 

basitle�tirmek için, 8x8 kareden olu�an satranç tahtasını 3x3 kareye küçülttüler. 

Farklı RNA dizileri kullanarak, satranç tahtası üzerindeki atların konumlarını 

gösterecek bile�imler olu�turdular. Daha sonraysa, bir enzim yoluyla, RNA dizisi 

boyunca belirli bazların bile�imlerini arayıp, problemin do�ru yanıtlarına kar�ılık 

gelenleri ayırdılar. Görevli enzimler kısa süre içinde, yanıtların ço�uyla geri 

döndüler. Bu deney, RNA’ nın hesap makinesi olarak kullanılabilme potansiyelini 

ortaya koydu. 

Aynı zamanlarda Wisconsin Üniversitesi’ nden bir ekipse aynı problemi, farklı bir 

yakla�ımla ve DNA’ nın kendisini kullanarak çözmeyi ba�ardı. Bu deneyin asıl 

önemi, ortam olarak Adleman’ ın kullandı�ı çözünmü� moleküller yerine, katı bir 

destek üzerine kurulu bir sistem kullanarak problemi çözmü� olması. Sistemin katı 

bir yapıda olması, dı� cihazlara, elektronik bile�enlerde oldu�u gibi, daha do�rudan 

bir ba�lantı olana�ı sa�lıyor. 

  Tablo B.2 DNA Sorunları 

DNA molekülü bir çok özelli�i nedeniyle hesaplama i�lemlerinin daha hızlı ve paralel bir�ekilde 

yapılmasını vaad ediyorsa da, DNA bilgisayarların gerçekle�ebilmesi için a�ılması gereken bazı 

sorunlar da yok de�ildir. Bunlardan en önemlisi, DNA hesaplamalarındaki her bir sürecin hızının hâlâ 

net olarak belirlenemiyor olmasıdır. 1994’ de yaptı�ı deneyin sonucunu elde edebilmesi 7 gün süren 
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Adleman, tüm bir hesaplamanın tamamlanması için gerekli sürenin hesaplamanın büyüklü�üne ba�lı 

olarak artaca�ını, ancak kesin olarak ne kadar sürece�ini kestirmenin henüz olanaksız oldu�unu 

belirtmektedir. Bugüne kadar yapılan deneyler, DNA kullanarak çözülmek istenen problemin 

karma�ıklı�ı arttıkça, DNA üzerinde daha fazla ayırma ve tanıma adımlarının gerçekle�tirilmesi 

gerekti�ini göstermektedir. Bu sorunun üstesinden gelmek için üzerinde çalı�ılan çözüm yoluysa, 

DNA nano-yapılarının kendi kopyalarını yapabiliyor olmaları özelli�ini kullanmaktan geçmektedir. 

DNA bilgisayarların önündeki bir ba�ka engelse, DNA moleküllerinin parçalanabilir yapıda olmasıdır. 

Altı ay süren bir hesaplama i�leminin sonunda, DNA kullanılarak olu�turulan sistem su haline 

dönü�mektedir. DNA moleküllerinin kırılabilir olması, bilgisayarınızın bir parçası olan DNA 

molekülünün zamanla parçalanabilece�i anlamına gelir. DNA’ nın bozulabilir özellikte olmasıysa, 

çözeltilerin içinde bekledikçe DNA’ nın zarar görmesi ve DNA bilgisayarınızın zamanla çözülmeye 

ya da erimeye ba�laması riskini do�urur. DNA moleküllerinin yeniden kullanılabilirli�i üzerinde 

yapılan çalı�malarsa, zarar gören DNA’ yı tamir etmenin ve yeniden i�e yarar hale getirmenin kolay 

bir i� olmadı�ını göstermektedir. 

DNA bilgisayar modeli, her bir DNA molekülünün ayrı bir i�lemci gibi görev yaptı�ı, paralelli�i son 

derece yüksek bir bilgisayardır. Ancak bu i�lemcilerin bilgiyi birbirlerine iletmeleri konusunda pek de 

ba�arılı de�ildir. Silikon tabanlı çok i�lemcili bilgisayarlarda, bilgiyi bir i�lemciden di�erine ileten 

ta�ıyıcılar vardır. DNA bilgisayarlardaysa bilginin bir molekülden di�erine nasıl iletilece�i sorunu, 

henüz çözülmü� de�ildir. Bugüne kadar olu�turulmu� DNA algoritmaları, hesaplamaları ba�arılı bir 

�ekilde gerçekle�tirebilmektedir. Ancak DNA molekülleri, bu algoritmalar sonucunda elde ettikleri 

bilgiyi birbirlerine iletemezler. DNA moleküllerinin bilgisayar uygulamaları alanındaki esnekliklerini 

sınırlayan bu sorunun çözülmesi için yapılan çalı�malarsa, halen sürmektedir. 

DNA bilgisayarların geli�tirilebilmesi için a�ılması gereken bir ba�ka engel de, pek çok faktöre ba�lı 

olarak ortaya çıkabilen DNA hatalarıdır. Özellikle DNA dizilerinin uygun e�leriyle birle�meleri süreci 

boyunca olu�an bu hataların yo�unlu�u sıcaklık, çözeltideki tuz bile�eni ve dizideki G ve C’ lerin T ve 

A’ lara oranına ba�lı olarak de�i�mektedir. �deal durumda, DNA birle�me süreci boyunca yalnızca 

mükemmel e�lemeleri gerçekle�tirir. Ancak yine de zaman zaman bir DNA molekülü, bir ya da iki 

bazı yanlı� e�leyebilmektedir. Bu da istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına neden olur. Genelde 

rastlanan hataların oranı, 10 - 6 ve 10 - 4 arasında de�i�mektedir. Bu da yakla�ık yüzbin adet baz 

e�lenmesinde, yalnızca bir hatalı e�leme anlamına gelmektedir. Bu oran, kısa �ifreleme gerektiren 

küçük hesaplama problemlerinin çözülmesi söz konusu oldu�unda, göz ardı edilebilecek bir hata 

oranıdır. Ancak çözülecek problem büyüdükçe ve DNA kullanarak yapılması gereken �ifreleme 

uzadıkça, bu oran artarak %1’ e kadar  varabilmektedir. Neyse ki bu DNA hatalarının üstesinden 

gelebilmek için uygulanabilecek bazı çözümler vardır. En etkin çözümlerden biri, en hatasız zincirleri 

seçmek ve veriyi �ifrelemek için bunları kullanmak. Ayrıca ara�tırmacılar �ablon olarak kullanılacak 

hacimleri azaltmanın da, bu hataları tamamen ortadan kaldırılabilece�i görü�ündeler. 
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B.4   DNA Bilgisayarların Gelece�i 

DNA bilgisayar dendi�inde birçok ki�inin aklına, merkezi i�lemcilerin içinde test 

tüplerinin dizildi�i, bildi�imiz masaüstü bilgisayarların benzeri bir görünüm ve 

do�rudan DNA molekülünün ucuna ba�lanan bir klavye gelebilir. Ancak �u anda 

varolan örnekler bu görünümden oldukça uzaktır. Henüz emekleme döneminde olan 

çalı�maların tümü, hâlâ deneysel a�amada ve laboratuvar ortamındadır. Neyse ki, 

özellikle katı ortam üzerinde yapılan son deneylerin ba�arısı, gözümüzde 

canlandırdı�ımız DNA bilgisayarlarının, eninde sonunda gerçek olaca�ı müjdesini 

vermektedir. Ancak, DNA molekülünün barındırdı�ı bazı sorunlar nedeniyle, 

masalarımızda DNA bilgisayarlarımızın durmaya ba�laması için gerekli süre pek de 

az de�il gibi görünmektedir. DNA bilgisayarlarının geli�mesi, öncelikle bu 

sorunların a�ılmasına ba�lıdır. Ancak ilk çalı�maların 1994 yılında yapıldı�ını göz 

önüne alırsak, DNA bilgisayarlar henüz 9 ya�ında. Bu gençli�ine ra�men bugün 

geldi�i nokta bile, oldukça yüksek bir potansiyel vaad etmektedir. Ayrıca, yarı�a 

oldukça önden ba�lamı� durumdadır. �lk elektronik bilgisayar olan ENIAC bir oda 

büyüklü�ündeyken, Adleman’ ın yaptı�ı ilk DNA bilgisayar yalnızca 100 

mikrolitrelik bir test tüpü  boyutundaydı.  

DNA bilgisayarlarının, gelecekte tıp, biyoloji ara�tırmaları ve sinir a�ları gibi çe�itli 

alanlarda kullanılması beklenmektedir. Sözcük i�leme gibi basit i�lemlerde 

kullanılamayacak DNA bilgisayarlar, ileri düzeydeki ve kolay kontrol edilemeyen 

karma�ık problemlerin çözümünde çok önemli bir rol oynayacak gibi görünmektedir. 

Bu nedenle, özellikle �ifreleme ve �ifre kırma alanları için çok büyük umutlar vaad 

etmektedir.  

DNA bilgisayarı çalı�malarının bir ba�ka önemli özelli�iyse, yapılan ara�tırmaların 

kendi bedenimiz içinde sahip oldu�umuz bilgisayarın, yani insan beyninin, nasıl 

çalı�tı�ıyla ilgili bilgilerimizi de artıracak olmasıdır. Bilimadamları daha hızlı DNA 

bilgisayarlar üretmek için insan DNA’ sının ve beyninin derinliklerine indikçe, yapay 

zekâ, kendi kendini olu�turan moleküler nanoteknoloji ve vücut içine yerle�tirilen 

çipler gibi alanların da daha hızlı ilerlemesi beklenmektedir.  

DNA bilgisayarlar, insanların bilgisayarlarla ili�kisinin boyutunu da de�i�tirebilir. 

Kullandı�ınız bilgisayar zaten vücudunuz içinde i�lemekte olan mekanizmaya göre 
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çalı�ıyorsa, sizin bilgisayarlarınızla ili�kiniz de �imdikinden farklı olabilir. �çinizdeki 

ve kar�ınızdaki aynı oldu�unda, olayın boyutu tamamen de�i�ebilir. Bu farklılı�ın ne 

boyutta olaca�ını �imdiden kestirmekse, oldukça güç. DNA bilgisayarımızla anla�ıp 

anla�amayaca�ımızı, ancak zamanı geldi�inde ö�renebilece�iz. [61 - 70] 
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