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Günümüzde elektronik bankacılığının,
alışverişin, para transferlerinin, internette
gerçekleşen her tür haberleşmenin güvenli ola-
rak gerçekleşebilmesi için matematiğe, daha özel
olarak sayılar kuramına ihtiyaç duyulduğunu
duymuşsunuzdur. Bileşenleri antik yunana kadar
uzanan bu alana yüzyıllar boyunca katkı sunan
matematikçiler arasında Öklid, Fermat, Euler, Lag-
range, Legendre ve Gauss gibi matematik tarihinin
en önemli isimleri yer alır. En genel tanımıyla,
sayılar kuramı doğal sayıların aritmetik özellik-
leriyle ilgilenir. Hayatının büyük bir kısmını bu
alanda çalışmaya adayan Gauss sayılar kuramı
için “matematiğin kraliçesi” demiştir. Uzun yıllar
boyunca pratik uygulamalar arayanlar için “çok
güzel ama ne işe yarar ki?” denilen sayılar kuramı,
teknolojinin gelişmesiyle birlikte en çok uygula-
ması olan alanlardan biri haline geldi. Yüzyıllar
boyunca uygulaması olup olmadığına takılmadan,
sadece problemleri üzerine düşünmekten zevk
aldıkları için bu alanda çalışan matematikçiler
sayesinde gelişti. Bugün ise internetin girdiği her
yerde karşımıza çıkıyor. Örneğin büyük sayıları
asal çarpanlarına ayırmanın çok zaman alan bir
problem olması konunun en bilinen, en eski örnek-
lerinden. Daha az bilinen bir diğer kavram ise
yazımızın konusu olan “sıfır-bilgi ispatları”. Peki
nedir sıfır bilgi ispatı? Diyelim ki kimsenin bilme-
sini istemediğiniz bir sırrınız var ama karşınızdaki
kişiyi bu sırrı bildiğinize ikna etmeniz gerekiyor.
Sırrınızı açık etmeden, bildiğinizi ispatlayabilir,
karşınızdaki kişiyi bildiğinize ikna edebilir misiniz?
Yazımızda bu sorulara cevap arayacağız.“Bu ne
biçim bir soru, neden böyle bir şeye ihtiyacım olsun
ki?” diyenler için gelin şu örneğe bir bakalım:

Belki okurlarımızın bir kısmı çocukluğunda
Martin Handford’un ülkemizde “Ali Nerede?” ismi
ile yayımlanan “Where’s Wally?” kitabı ile vakit
geçirmiştir. Ali (Wally) karakterinin en belirgin
özelliği kırmızı beyaz çizgili kazağı ve kukuletası.
Nerede görsem tanırım diyeceğiniz Ali karakterini,
kitabın sayfalarında, plaj, havalimanı, tren istas-
yonu, müze gibi kalabalık mekanlarda bulmak ne-
redeyse imkansızlaşıyor. Kitabın eğlenceli tarafı da
sayfalardaki ince detaylarla çizilmiş bu sahnelerde
Ali’yi aramak.

Diyelim ki arkadaşınız ile birlikte “Ali Nerede?”

kitabında plajda Ali’yi arıyorsunuz. Birden ar-
kadaşınızın “Buldum!” diye çığlığını duyuyorsunuz.
Tabii ki bu kadar kısa sürede bütün karmaşa içinde
Ali’yi bulduğuna inanmıyorsunuz. Arkadaşınız size
gerçekten de Ali’yi bulduğunu nasıl ispatlayabi-
lir? Bunun bir yolu parmağı ile resimde Ali’yi
göstermesi olur, fakat bu durumda sizi Ali’yi arayıp
bulma keyfinden mahrum bırakacak. Arkadaşınız
size Ali’nin yerini bildiğini hiçbir şüpheniz kalmaya-
cak şekilde, fakat bunu yaparken de Ali’nin nerede
olduğu sırını size ifşa etmeden, nasıl ispatlayabilir?

Ali (Wally)

Bunun yapmanın bir yolu şöyle: arkadaşınız
büyük bir gazete kağıdı alır, ortasına ufak (re-
simdeki Ali’nin büyüklüğünde) bir delik açar.
Sonra siz bakmazken gazete kağıdını kitabın
üzerine sadece delikten Ali görünecek şekilde
yerleştirir. Yeterince büyük bir gazete kağıdı kul-
lanınca gazetedeki delikten kitabın sayfasının nere-
sinin göründüğü hakkında hiçbir bilgi sızdırmadan
Ali’nin yerini bildiğini ispatlamış olur.

Bu örneği yeterince pratik bulmamış olan okur-
larımız için bir tane de gündelik hayattan örnek ve-
relim. Diyelim ki B adlı bir bankacı, A müşterisinin
hesabından C müşterisinin hesabına 1 milyon
TL transfer edilmesi talebi aldı. Elektronik or-
tamda iletilen bu isteğin gerçekten A müşterisinden
geldiğinden ya da gelen mesajın üçüncü bir kişi ta-
rafından değiştirilmemiş olduğundan bankacı nasıl
emin olacak?
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Dahası diyelim ki, bankanın güvenlik açığını
yakalamak isteyen üçüncü bir E kişisi var. Bu
işlem gercekleşirken E, A’nın bankacıya ilettiği
bilgilere ulaşıp ileride kendini A olarak tanıtırsa
ne olacak? Bir şekilde A bankacıyı kendisinin
gerçekten A olduğuna bilgilerini vermeden (ya
da minimum bilgi vererek) ikna edebilmeli. A
müşterisinin kimliğini doğrulamak için ne kadar bil-
ginin açık edilmesi gerektiği sorunun can alıcı kısmı.
Çok az bilgi verilmesi, kimliğin doğrulanmayıp,
işlemin iptaline neden olabilir. Çok bilgi veril-
mesi ise üçüncü kişilerin sahtecilik yapmasını ko-
laylaştırabilir.

1985 yılında Goldwasser, Micali, ve Rackoff
adlı bilim insanları bu probleme cevap olabilecek
bir plan önerdiler. Önerilen plana göre bir öner-
menin geçerliliğini gösterebilmek için önermenin
kendisini açığa vurmak gerekli değildir. Sıfır bilgi
ispatları bir protokol ile tanımlanırlar. Protokol,
“doğrulayan” ve “ispatlayan” olarak adlandırılan
iki kişi tarafından atılan, önceden belirlenmiş bir
dizi adım olarak düşünülebilir. İspatlayan taraf bir
önermeyi ispatlamaya çalışır. Doğrulayan tarafsa
yalnızca ispatlayan tarafın verdiği bilgiye “doğru”
ya da “yanlış” şeklinde cevap verebilir. Aslında
ispat derken de, klasik anlamda bir ispattan değil
de, üzerinde anlaşılan protokole uygun şekildeki
hamlelerle, ispatlayan tarafın doğrulayan tarafı
ikna etmesi anlaşılmalıdır. Protokolün sonunda
doğrulayan taraf, ispatlayan taraftan gelen cevap-
lara göre ispatı kabul eder ya da etmez. Sıfır bilgi
ispatlarında, doğrulayan taraf ne sır hakkında bir
şey öğrenir ne de sırrı bilen kişinin sırrı bildiğini

üçüncü bir kişiye aktarabilir. Gelin bunu bir örnekle
açıklamaya çalışalım:

Sıfır bilgi ispatlarına verilen en basit örnek
“mağara örneği”dir. Hikayeye göre, Ali Baba çarşıda
dolaşırken cüzdanını çaldırır. Cüzdanını çalan
hırsızın peşine düşer fakat hırsız bir mağaraya
girip gözden kaybolur. Hırsızın peşinden giden
Ali Baba, mağaranın içinde ikiye ayrılan bir yol
görünce, yollardan birini seçip hırsızı bu şekilde
yakalayabileceğini umar. Fakat Ali Baba’nın seçtiği
yol çıkmaz bir yoldur ve hırsız görünürlerde yok-
tur. Bunun üzerine Ali Baba geri döner ve ilk
başta seçmediği diğer yola yönelir. Ne yazık ki,
bu yol da çıkmazdır ve hırsız elbette ortalarda
yoktur. “Talihsizmişim” der Ali Baba, “demek ki
hırsız ilk başta benim seçmediğim yolu seçmiş,
ben diğer taraftayken de kaçıp gitmiş” der, çaresiz
evine döner. Ertesi gün Ali Baba yine çarşıda
dolaşmaktadır ve tesadüfe bakın ki yine cüzdanını
çaldırır. Peşinden koştuğu hırsız, aynı mağaraya
dalar, tabi ki Ali Baba da peşinden. Yolun ikiye
ayrıldığı çatala gelince, Ali Baba seçimini yapar
ama olaylar bir önceki günkü gibi gelişir, Ali
Baba hırsızı bir türlü bulamaz. Bu durum ard
arda 40 gün boyunca devam eder. Ali Baba yor-
gun ve çaresizdir, şansına küsecektir küsmesine
ama 40 seferde de yanılması olacak iş değildir!
Bu işte bir yanlışlık olmalı diye düşünür. Üst
üste 40 kez hırsızın seçtiği değil de, diğer yolu
seçmesi matematiksel olarak oldukça zor gözükmek-
tedir. Bu duruma bir çözüm bulmak için bir gün
mağaranın içindeki çıkmaz yollardan birinin so-
nuna saklanır ve hırsızın kendisinden başka bir
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kurban bulacağından emin beklemeye başlar. Çok
geçmeden, hırsız Ali Baba’nın olduğu yola gelir. Yo-
lun sonuna geldiğinde durup soluklanır ve peşinden
gelen cüzdan sahibinin ayak seslerini duyduğunda
“açıl susam açıl” diye bağırır. O zaman Ali Baba’nın
çıkmaz sandığı yol birden açılıp, çatalın diğer
ucuyla birleşiverir! Hırsız açılan bu gizli geçitten
geçer ve o geçtikten sonra geçit kapandığı için za-
vallı cüzdan sahibi hırsızı elinden kaçırdığıyla kalır.
Sonunda hırsızın numarasını keşfeden Ali Baba,
uzun uğraşlar sonunda gizli geçidi açan şifreyi
değiştirir ama yeni şifreyi kimseyle paylaşmak iste-
mez. Bu değişiklikten sonra şehirdeki hırsızlıklar
birden bire azalır. Ali Baba kendinden gayet mem-
nun, hikayesini etrafındakilere anlatır ama pek
kimseyi inandıramaz. “Yeni şifreyi söyle de ina-
nalım” sana derler. Ali Baba söylemek istemez
ve aklına şöyle bir çözüm gelir. Kendisine inan-
mayan arkadaşlarından Veli ile mağaraya gider-
ler. Veli mağaranın girişinde kalır, Ali Baba ise
içeri girip, çatala kadar yürür ve yollardan bi-
rini seçip, çıkmazın sonuna gider. Ali Baba’nın
hangi taraftan gelmesi gerektiğini Veli söyleye-
cektir. Eğer Ali Baba gizli geçidi açacak doğru
kelimeyi biliyorsa ve ters taraftaysa kapıyı açıp
gelebilir. Eğer zaten doğru tarafta, yani Veli’nin
söylediği taraftaysa, kapıyı açmadan geri dönüp ge-
lir. Yani Veli yüzde elli ihtimalle Ali Baba’nın sırrı
bildiğinden emin olur. Bu deneyi defalarca tekrar-
layarak kuşkularını giderebilir, daha kuvvetle Ali
Baba’nın sırrı bildiğine ikna olabilir. Üst üste 40
defa Ali Baba’nın doğru yerden geldiğini gördükten
sonra ikna olur Veli (daha inatçıysa belki Ali Baba
biraz daha yorulur). Ancak elbette hiç bir zaman
yüzde yüz emin olamaz! Yüzde yüz emin olması
için, Ali Baba’nın ona sırrı söylemesi, Veli’nin ken-
disinin gidip bu sırrı gizli geçitte denemesi gerekir
ki, bu da Ali Baba’nın işine gelmez!

Diyelim ki, Ali Baba’yı defalarca geçitten
geçirmek yerine, Veli de mağaraya girsin. Önce
geçidin gerçekten çıkmaz olduğunu kendi gözle-
riyle görsün. Daha sonra çatalın ucuna gitsin ve
her iki tarafı da görecek bir yerde dursun. Daha
sonra Ali Baba’ya desin ki “Hadi bakalım, gözümün
önünde sağdaki geçide gir, soldakinden çık”. Ali
Baba bunu yaptıktan sonra Veli bu sefer de tersini
yapmasını istesin. Bu işlemin sonucunda Veli ikna
olmaz mıydı? Ne gerek var işlemi defalarca yine-
lemeye? Aradaki fark, ikinci yöntemde Veli, Ali
Baba’nın geçidin sırrını bildiğini başkalarına akta-
rabilir. Örneğin Veli, mağarada gerçekten çıkmaz
bir geçidin olduğunu ve çatalın ucunda dururken
Ali Baba’nın sağdan girip soldan çıktığını videoya
alabilir. Oysa, ilk yöntemde Veli Ali Baba’nın kırk
seferin kırkında da doğru yerden çıktığını videoya
alsa bile, videoyu izleyen biri Ali Baba’nın sırrı

bildiğine ikna olmaz. Çünkü Ali Baba ve Veli, kırk
defa doğru tarafı bulana kadar denemiş ve sadece
Ali Baba’nın başarılı olduğu zamanları videoya
almış olabilirler. Hatta daha da basit bir şekilde,
Ali Baba ve Veli önceden sözleşip Ali Baba’nın
hangi sıra ile hangi taraftan çıkacağını belirlemiş
olabilirler. İlk yöntemde Veli, ne sırrı öğrenir ne
de kendinden başka kimseyi Ali Baba’nın gizli
geçidin sırrını bildiğine ikna edebilir ama kendisi
Ali Baba’nın sırrı bildiğine ikna olur.

Ali Baba’nın mağarası

Daha matematiksel bir örnek vermek için sayı
kuramında küçük bir tura çıkmamız gerekiyor. Ge-
lin biraz modüler aritmetikten bahsedelim. n pozi-
tif bir tam sayı ve a, b iki tam sayı olsun. a ile b mod
n’de denktir demek, n, a − b’yi böler demek (bu
aynı zamanda a ve b sayılarının n ile bölümünde
kalanlarının aynı olmasını istemeye denk gelir). a
ve b mod n de denk ise, bunu

a ≡ b mod n

ile göstereceğiz.
Örneğin 2, 7,−3, 102, 217,−333 mod 5’de denk-

tir. Bölme algoritmasından dolayı herhangi bir tam
sayı mod n’de {0, 1, 2, . . . , n− 1} sayılarından bi-
rine (ve yalnızca birine) denktir. Modüler aritmetik
günlük hayatta da oldukça sık karşımıza çıkar. Kla-
sik saatler mod 12’ye, elektronik saatler mod 24’e,
haftanın günleri mod 7’ye göre düzenlenmiştir.

Dört işlemin bir çok özelliği modüler dünyada
da geçerlidir. Örneğin a ve b mod n’de denk ise,
herhangi bir c tamsayısı için a+ c ve b+ c mod n
de denktir. Benzer şekilde ac ve bc de mod n ’de
denktir. Bu durum, bölme işlemi için değişir:

Alıştırma 1. a, b, c tam sayılar ve n pozitif bir
tam sayı olsun. n ve c tam sayılarının en büyük
ortak bölenini d ile gösterelim. Eğer ac ve bc mod
n’de denk ise, a ve b mod n/d’de denktir.

Bu alıştırma gösteriyor ki, modüler aritmetikte
ortak çarpanları sadeleştirirken dikkatli olmak ge-
rekir. ac ve bc ’nin mod n de denk olması, a ve b
nin de mod n de denk olacağı anlamına gelmez.
Bu ancak ve ancak c ve n tam sayıları aralarında
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asalsa doğrudur. Benzer şekilde, mod n ’de denk
olan iki tam sayının tüm negatif olmayan tam
sayı kuvvetleri de denk olur, yani a ve b mod n’de
denkse ve m ≥ 0,m ∈ Z ise, am de bm’ye denk olur
ama minci dereceden kök bulurken daha dikkatli
olmak gerekir. Örneğin, mod 4’te 2’nin karesi ile
0’ın karesi denktir ama 2 ve 0 denk değildir.

Genel olarak mod n’de b tam sayısının m de-
receden köklerini bulmak için Öklid algoritması
ve Euler’in teoreminden yararlanabiliriz. Verilen
iki tam sayının en büyük ortak bölenini bulmanın
en hızlı yollarından biri olan Öklid Algoritmasını
duymuş olabilirsiniz. Son derece faydalı bir yöntem
olan bu algoritma yalnızca en büyük ortak böleni
bulmakla kalmayıp, en büyük ortak bölenin verilen
tam sayıların lineer kombinasyonu şeklinde nasıl
ifade edileceğini de söyler.

Öklid algoritması: a ve b iki tam sayı olsun.
Bu tam sayıların en büyük ortak bölenini hesapla-
mak için r−1 = a ve r0 = b diyerek başlayalım ve
bölme algoritmasını kullanarak ri−1’i, ri’ye bölelim:
ri−1 = riqi+ri+1. Bu bölme işlemini i = 0, 1, 2, . . .
olacak şekilde rn+1 = 0 olana dek devam ettire-
lim. Böylelikle en son bulunan sıfırdan farklı kalan,
yani rn sayısı, a ile b nin en büyük ortak böleni
olacaktır.

Öklid, M.Ö. 3. yüzyıl civarı

Elbette bu algoritmayla ilgili sorulması gereken
pek çok soru var. Örneğin, bu işlemin gerçekten
bir algoritma olduğu yani sonlu adımdan sonra
sonlanacağı açık mı? Bizim durumumuzda, yeteri
kadar bölme yaptıktan sonra sıfır olan bir kalan
(rn+1 = 0) bulacağımızı nerden biliyoruz? Ya da di-
yelim ki böyle bir kalan oldu, en büyük ortak bölen
gerçekten algoritmanın iddia ettiği gibi sıfırdan bir
önceki kalan mı? Bu soruların cevabını bulmayı
ve eline kalem kağıt alıp problem çözmeyi seven
sevgili okurlara bırakıp, yolculuğumuza bir örnekle
devam edelim.

Örnek 1. Öklid algoritması ile 122 ve 62
sayılarının en büyük ortak bölenini bulmaya
çalışalım:

122 = 1 · 62 + 60
↓ ↓
62 = 1 · 60 + 2

↓ ↓
60 = 30 · 2 + 0

Demek ki 122 ve 62 sayılarının en büyük ortak
böleni sıfırdan farklı en son kalan olan 2 sayısıymış.

Şimdi sıra Euler’in teoreminden bahsetmeye
geldi. 1707-1783 yıllarında yaşamış, matematiğin
en ünlü isimlerinden olan Euler’in sayılar kuramı
ilgili pek çok sonucu vardır.

Leonhard Euler (1707-1783)

Tanım 1. Verilen bir n pozitif tam sayısı için,
n’den küçük ve n ile aralarında asal tamsayıların
sayısını gösteren fonksiyona Euler-φ fonksiyonu
denir ve φ(n) ile gösterilir.

Örneğin, 12’den küçük ve 12 ile aralarında
asal olan pozitif tamsayılar 1,5,7,11 olduğundan
, φ(12) = 4 olur. Bu fonksiyonun bir çok ilginç
özelliği vardır. Örneğin, tanımdan kolayca görüle-
bileceği gibi, p bir asal sayı ise, φ(p) = p− 1 olur.
Yine tanımı kullanarak asal sayıların kuvvetleri
için

φ(pa) = pa − pa−1

olduğu görülebilir. İspatı biraz daha zor olan
bir başka özellik ise bu fonksiyonun çarpımsal
olduğudur: Aralarında asal m ve n pozitif tam
sayıları için φ(mn) = φ(m)φ(n) olur. Bunları
kullanarak herhangi bir n doğal sayısı için φ(n)
değerini kolaylıkla hesaplayabiliriz: n sayısının asal
çarpanlarına ayrılmış hali

n = pk11 · p
k2
2 · · · pkss
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Matematik Dünyası, 2014 - II

olarak verilmiş olsun. Burada p1, p2, . . . ps birbi-
rinden farklı asal sayılar, k1, k2, . . . , ks de sırasıyla
onların n sayısını bölen en büyük pozitif tamsayı
kuvvetleri. Birbirinden farklı pi ve pj asal sayıları

için pkii ve p
kj
j sayıları aralarında asal olacağından

artık φ(n) kolaylıkla hesaplanabilir:

φ(n) = φ(pk11 ·p
k2
2 · · · pkss ) = φ(pk11 )·φ(pk22 ) · · ·φ(pkss )

= (pk11 − p
k1−1
1 ) · (pk22 − p

k2−1
2 ) · · · (pkss − pks−1

s ).

Burada dikkat etmemiz gereken çok önemli bir
nokta, φ(n) sayısını hesaplarken n sayısının asal
çarpanlarına nasıl ayrıldığını bildiğimizi varsaydık.
Büyük n sayıları için φ(n) sayısının hesaplanması,
aynen asal çarpanlara ayırma sorusu gibi çok zor
bir soru.

Euler’in teoremi ise şunu söyler:

Teorem 1. m birden büyük bir tam sayı, a pozitif
ve m ile aralarında asal bir tam sayı olmak üzere

aφ(m) ≡ 1 mod m

denkliği sağlanır.

Modüler dünyada kök almak:

b,m, k tamsayı olsun, b ve m aralarında asal ve
k ile φ(m) aralarında asal ise xk ≡ b mod m
denklemini şu şekilde çözmek mümkün:

a) Öklid algoritmasını kullanarak ku −
φ(m)v = 1 olacak şekilde u, v tam
sayılarını bul.

b) bu mod m değerini hesapla.

Bu şekilde bulduğumuz bu değerinin

xk ≡ b mod m

denkleminin çözümü olduğunu kontrol etmek
istersek:

xk ≡ bku ≡ b1+φ(m)v ≡ b.bφ(m)v mod m

≡ b1v ≡ b mod m.

Sondan bir önceki denkliğin nedeni Euler’in te-
oremi.

Verilen bir n sayısı için φ(n) değerini biliyor-
sak, modüler dünyada kök almak kolay bir işlemdir.
n sayısının asal çarpanlara ayrılımı bilgisi de bize
φ(n) sayısını kolaylıkla hesaplayabilmemizi sağlıyor.
Diğer taraftan verilen bir n için aynı zamanda φ(n)
değerini biliyorsak, n sayısının çarpanlarını bul-
maya çok uzak olmadığımızı görmek de mümkün.
Bir n sayısı için sayıyı çarpanlara ayırmak ve
φ(n) sayısını hesaplamak kıyaslanabilir zorlukta

sorular ve birini çözebiliyorsak bunu kullanarak
diğerini de çözmemiz çok zor olmaz. Peki bir
sayıyı çarpanlarına ayırmak ne kadar zor? Bu so-
ruya sayılar kuramının binlerce yıllık geçmişine
rağmen günümüzde de tatmin edici bir cevap ve-
rebilmekten hala uzağız. Bildiğimiz yöntemler ve
elimizdeki teknoloji yardımı ile büyük sayıları hızlı
bir şekilde çarpanlarına ayırmak hala imkansız
görünüyor. Bu alandaki araştırmaları teşvik et-
mek ve çarpanlara ayırma konusunda son durumun
ne olduğu hakkında daha iyi bir bilgi sahibi ola-
bilmek için ABD’deki RSA Laboratuvarları 1991
yılında websayfalarında farklı büyüklülerde sayılar
yayınlayıp bunların çarpanlarını bulanlara 1.000
$ ve 200.000 $ arasında değişen ödüller vaadetti-
ler. Bunlardan en küçüğü (100 basamaklı, RSA-
100 olarak bilinen sayı) aradan 2 hafta geçmeden
çarpanlarına ayrılmış olsa da, birçoğu, üstünden
20 yılı aşkın süre geçmiş olmasına rağmen, hala
çarpanlarına ayrılmayı bekliyor. Bunlardan en
küçüğü 220 basamaklı RSA-220. Şansını denemk
isteyenler için RSA-220:
226013852620340578494165404861019751350803
891571977671832119776810944564181796667660
859312130658257725063156288667697044807000
181114971186300211248792819948748206607013
106658664608332798280356037920539198013994
6496955261

Fakat uykusuz gecelerde çarpan aramaya
başlamadan önce belki şunları göz önünde bu-
lundurmak isteyebilirsiniz: RSA Laboratuvarları
2007 yılında ödülleri geri çektiğini ilan etti. 232
basamaklı RSA-768 sayısı birçok araştırma ens-
titüsünün ortak çabalarıyla 2009 yılında 2 yıllık
bir çabanın sonucu olarak çarpanlarına ayrıldı.
Hızlı bilgisayarlarda yapılan hesaplar tek 2.4 GHz
bir AMD Opteron prosesöründe neredeyse 2000
yıllık bir hesaba denk geliyor. İlginç bir nokta ise
şu: çarpanları bulmak bu kadar zorken, çarpanlar
verildiğinde bunlardan çarpımı elde etmek ise
çok kolay bir iş, günümüz bilgisayarlarında göz
açıp kapayıncaya kadar geçen vakitte kolaylıkla
yapılabiliyor. Kriptolojinin temelinde yatan en ba-
sit prensip tam olarak da bu.

Biz yeni bir ödül ilan edelim: RSA-220 sayısını
ilk çarpanlarına ayıran kişinin MD okuru olması
taktirde ödül olarak 10 yıllık Matematik Dünyası
aboneliği hediye etmeyi vaadediyoruz!

Konumuza dönmeden önce birazdan ihtiyacımız
olacak bir tanım daha verelim. Bir tamsayı n > 0
verilmiş olsun.

Tanım 2. a sayı n ile aralarında asal olmak üzere

x2 ≡ a mod n

denkliğinin bir çözümü varsa, a sayısına mod n ’de
bir kuadratik kalan denir.
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Diğer bir deyişle, n ile aralarında asal olan ve
mod n’de bir r tamsayısının karesine (r2) denk
olan sayılardır kuadratik kalanlar. a sayısının 0 <
a < n koşulunu sağlaması durumunda tam ola-
rak bir karenin (r2), n ile bölümünde elde edilen
kalandır. Örneğin mod 7’de 2 sayısı bir kuadra-
tik kalandır, çünkü 32 = 9 ≡ 2 mod 25. Diğer
taraftan 3 sayısı mod 7’de bir kuadratik kalan
değildir, çünkü r2 ≡ 3 mod 7 denkliğini sağlayan
bir r tamsayısı yoktur (12, 22, 32, 42, 52, 62 sayıları
mod 7’de sırasıyla 1, 4, 2, 2, 4, 1 sayılarına denk).
Bundan sonra n sayısının tek olduğunu varsayalım.
Çift olan n sayıları için biraz daha karmaşık olsa
da benzer sonuçlar elde etmek mümkün. Fakat uy-
gulamamız için çarpanlarına ayrımının bulunması
zor olan n sayıları ile ilgileneceğimizden zaten çift
sayılar bu bakımdan bizim için çok ilginç değil,
çünkü 2 her çift sayının bir çarpanı.

r2 · s2 ≡ (r · s)2 mod n

denkliğinden iki kuadratik kalanın çarpımının da
yine bir kuadratik kalan olduğunu görmek kolay.
Diğer taraftan bir kuadratik kalanın kuadratik
kalan olmayan bir sayı ile çarpımı kuadratik ka-
lan değildir: a bir kuadratik kalan olsun (a ≡ r2

mod n), b bir kuadratik kalan olmasın. Eğer a · b
bir kuadratik kalan olsa (a · b ≡ s2 mod n), her
iki tarafı a−1 ile çarpınca şunu elde ederiz:

a−1 · a · b = b ≡ a−1 · s2 mod n

≡ (r2)−1 · s2 mod n

≡ (r−1 · s)2 mod n.

Fakat bu b’nin kuadratik kalan olmadığı varsayımı
ile çelişir. Demek a · b bir kuadratik kalan olamaz.
Demek kuadratik kalanların çarpımı yine kuadratik
kalan iken, bir kuadratik kalanı bir kuadratik kalan
olmayan sayıl ile çarptığımızda elde ettiğimiz sayı
bir kuadratik kalan değildir. İki kuadratik kalan
olmayan sayının çarpımının akibetini belirlemeyi
okurlarımıza bırakıyoruz.

Şimdi gelelim Ali Baba’nın sırrının sayı kuram-
sal karşılığına. Bu hikayede, bir bilgiyi bildiğini
kanıtlamaya çalışan kişi -ki bu kişiye Kamuran di-
yeceğiz- bir x tam sayısının mod n de tam kare
olduğunu ispatlamak istiyor. Aynı Ali Baba’nın
gizli geçidin parolasını bildiğini ispatlamak iste-
mesi gibi. n tam sayısı herhangi bir sayı değil, p ve
q diye adlandırılan iki asal sayının çarpımı. Ama bu
sayılar öyle büyük ki, n’yi asal çarpalarına ayırıp
p ve q değerlerini keşfetmek en modern bilgisayar-
larla bile, normal insan ömründen uzun sürüyor.
Dahası, ne Kamuran ne de Kamuran’ın ispatını
doğrulayacak olan kişi -gelin onun da ismi Doğan
olsun- açıkça bu iki asalı bilmiyor ama n değerini
biliyor. Ayrıca Kamuran u2 = x mod n olacak

şekilde bir u değerinden de haberdar. Ancak bu
u değerini açık etmeden, x in mod n’de tam kare
olduğunu Doğan’a nasıl ispatlayacak? Bu noktada
okurlarımız yukarda açıkladığımız yöntemle ne-
den Doğan’ın x’in mod n’deki kare kökünü bu-
lamadığını merak etmiş olabilir. Bunun nedeni
açıklanan yöntemde Doğan’ın φ(n)’yi bilmesinin
gerekmesi ve pq şeklindeki bir n için bunun n’yi
çarpanlarına ayırma sorusuna denk olması. Zaten
Doğan n’yi çarpanlarına ayırabilseydi, sırrımız -
yani u değeri- sır olmaktan çıkardı ve bütün bu
protokolle uğraşmaya gerek kalmazdı!

İspatın ilk adımı, Kamuran’ın mod n’de ras-
gele bir v sayısı seçmesi ile başlıyor. Kamuran
v2’nin mod n’deki değerini hesaplayıp Doğan’a
gönderiyor. Gelin bu değere y diyelim. y mod
n’de bir tam kare. İkinci adımda Doğan 0 ya da
1 değerlerinden birini seçip bu değeri Kamuran’a
gönderiyor. Doğan’ın gönderdiği değeri de i ile
gösterelim. Üçüncü adımda Kamuran, Doğan’dan
gelen değere göre z ≡ uiv mod n’yi hesap-
layıp, Doğan’a gönderiyor. Burda u değerinin
x’in mod n’de kare kökü olduğunu unutmayalım.
Dördüncü adımda, Doğan

z2 ≡ u2iv2 ≡ xiy mod n

olduğunu doğruluyor. Bu dört adıma oyunun bir
turu diyelim. Farzedelim ki Doğan ikinci adımda
i = 0’ı göndermiş olsun. O zaman Kamuran,
z = u0v ≡ v mod n değerini Doğan’a gönderiyor.
Dördüncü adımda, Doğan bakıyor ki z2 ≡ u0v2 ≡
x0y ≡ y mod n, y değerinin mod n de tam kare
olduğunu kabul ediyor. Diyelim ki ikinci adımda
Doğan’ın gönderdiği değer 1. O zaman Kamuran
z ≡ uv mod n değerini hesaplar ve Doğan’a gönde-
rir. Dördüncü adımda Doğan z2 ≡ u2v2 ≡ xy
mod n olduğunu görür. Tur sonunda Doğan du-
ruma göre z ≡ v mod n veya z2 ≡ xy mod n
denkliğinin doğru olduğunu görürse, turu kabul
ediyor.

İkinci tur aynı ilk turda olduğu gibi, Kamu-
ran’ın mod n’de rasgele bir v değeri seçmesiyle
devam ediyor. Doğan, Kamuran’ın x’in mod n’de
tam kare olduğu konusundaki iddasını belirli bir
tur sayısının sonunda kabul edecek ya da etme-
yecek. Ana fikir Kamuran’ın iddia ettiğinin aksine
x’in mod n’de tam kare olmaması (ve Kamuran’ın
elinde u2 ≡ x mod n olacak şekilde bir u değerini
bulunmaması) durumunda Doğan’ın bir turu kabul
etme ihtimalinin (Kamuran’ın Doğan’ı kandırma
olasılığının) 1/2’den büyük olamaması. İlk turda
Kamuran Doğan’ın kandırabilmiş olsa da, bu işlem
diyelim 30 kere tekrarlandığında, otuz turun so-
nunda Doğan’ın hala kandırılmış olma olasılığı 1

230 .
Demek ki 30 turda da verilen denkliği doğrulayan
Doğan Kamuran’ın u değerini bildiğinden 1− 1

230
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ihtimalle emin olabiliyor.
Bu noktada ispatlanması gereken birkaç şey

var. Bunlardan biri x in mod n’de tam kare ol-
maması durumunda Kamuran ne yaparsa yapsın
Doğan’ın turun sonunda turu kabul etme ihtima-
linin 1/2’den büyük olamaması. Ana fikir, Kamu-
ran’ın gönderdiği v2 değerini Doğan’dan gelecek
i değerini (0 yada 1) bilmeden seçmesi gerekmesi,
ve böylelikle seçimin i değerinden bağımsız ola-
rak yapılıyor olması gerektiği. Burada önemli bir
nokta x’in kuadratik kalan olmaması durumunda
Doğan’ı yine de kandırıp buna ikna etmek iste-
yen bir Kamuran’ın aslında belirlenen protokole
uyması gerekmemesi. Örneğin, kötü niyetli bir Ka-
muran’ın rastgele bir v değeri seçip Doğan’a pro-
tokolde belirlendiği gibi v2 değerini göndereceğini
varsaymak için hiçbir sebep yok. Kamuran bu-
nun Doğan’ı kandırmak olan amacına ulaşmak için
daha avantajlı olacağını düşünmesi durumunda
Doğan’a v2 diye dilediği herhangi bir y değeri
gönderebilir. Kilit nokta ise göndereceği y değerini
sonrasında Doğan’ın v2 ≡ y mod n olacak şekilde
bir v değerini mi, yoksa vu değerini mi görmek
isteyeceğini bilmeden göndereceği y değeri seçmesi
gerekmesi. x’in aslında bir kuadratik kalan olma-
ması durumunda Doğan’ı kandırmak isteyen Ka-
muran’ın bu her iki seçenek için de işe yarayacak
bir strateji geliştirmesi mümkün değil:

• Kamuran y için bir kuadratik kalan seçse:
Doğan vu değerini görmek isterse, yani ikinci
adımda Kamuran’a i = 1 değerini gönde-
rirse, dördüncü adımda elde ettiği değerin
tam kare olmadığını fark edecek .x tam kare
olmadığından kuadratik kalan y için x · y
kuadratik kalan olmayacak, ve bu yüzden
Doğan’ın kontrol edeceği z2 ≡ x · y mod n
denkliğin sağlanması mümkün olmayacak.

• Kamuran y için kuadratik kalan olmayan bir
değer seçse: Bu kez Doğan ikinci adımda i =
0 değerini seçerse yine dördüncü adımda elde
ettiği değerin tam kare olmadığını (z2 ≡ y
mod n denkliğin sağlanmadığını) farkedecek
ve turu reddedecek.

x’in kuadratik kalan olmadığı durumunda, Ka-
muran’ın yalanı y için bi kuadratik kalan seçerse
Doğan i = 1 değerini gönderdiğinde, kuadratik

kalan olmayan bir sayı seçerse de Doğan i = 0
değerini gönderdiğinde ortaya çıkıyor. Demek ki her
ihtimalde Doğan’ı ikna edebilme ihtimale 1/2’den
az.

İspatın sonunda Doğan Kamuran’ın ispatla-
maya çalıştığından daha fazlasını bilmiyor, yani
asla u değerini öğrenmeden sadece Kamuran’ın he-
saplamalarıyla x’in mod n’de tam kare olduğuna
ikna oluyor. Sıfır bilgi ispatlarının da kilit noktası
burası.

Biz burda kuadratik kalanlar yardımıyla
bir sıfır bilgi ispat protokolü elde ettik. Siz
de matematiğin zengin hazinesindeki favori ob-
jenizi kullarak kendi sıfır bilgi ispat proto-
kolünüzü oluşturmayı deneyebilirsiniz. Böyle bir
protokolün şu özellikleri sağladığına dikkat etmek
gerek:

• Kamuran iddia ettiği gibi sırrı biliyorsa, pro-
tokolü sorunsuz çalıştırıp Doğan’ı ikna ede-
bilmeli.

• Kamuran sırrı bilmiyorsa protokol sonucunda
foyası ortaya çıkmalı.

• Sıfır bilgi ispatının sonunda Doğan’ın Ka-
muran’ın sırrı hakkında protokol öncesinde
bildiğinden daha fazla hiç bir şey bilmemesi
gerekir. Buna üçüncü bir kişiyi Kamuran’ın
sırrı bildiğine ikna edememesi de dahildir.

Bunlardan genelde sonuncusu ispatlaması en
zor olanıdır. Bizim protokolümüzde ilk özellik açık
ikincisinin ispatının ana fikrini yukarda verdik, so-
nuncu özelliğin neden sağlandığını ise teknik de-
taylara girmeden açıklamak kolay değil!

Elbette bu tür ispat sistemlerinin güvenliği,
bir sayıyı asal çarpanlarına ayırmanın çok uzun za-
man alan bir işlem olmasından kaynaklanıyor. Eğer,
büyük sayıları çarpanlara ayırmak kısa zamanda
yapılabilecek olsaydı, bütün internet güvenliği ve
elbette beraberinde sıfır bilgi ispatları çökerdi.
Ama böyle bir durumda da yine sayılar kuramı
yardımımıza koşuyor. Başka bir yazımızda bahse-
deceğimiz eliptik eğriler sayılar kuramının temel
nesnelerinden birini oluşturuyor ve tahmin edebi-
leceğiniz gibi çarpanlara ayırma değil de eliptik
eğrilere ve bunların aritmetiğine dayanan birçok
kriptolojik protokol mevcut.
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