
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Jul Sezar 

 

SEZAR ŞİFRESİNİ GÖSTEREN RESİM 
         Sezar Şifreleme Yönteminin aslında algoritması oldukça basittir.  

 Ana mesajda bulunan her bir harfi mesajda belirtilen anahtar sayı kadar (biz 3 olarak belirledik)  ileri 
götürerek şifreli mesaj oluşturulabilir.  

 Şifreli mesajı okumak için ise mesajda bulunan her harfi anahtar sayısı kadar geriye götürmek gerekir. 
 

 

 

 

    Benim gönderdiğim mesajların düşmanlar tarafından ele geçirilmesi 
tehlikesine karşın mesajlarımda düşmanlarımın anlayamayacağı bir 
şifreleme tekniği kullandım. Zaman içerisinde bu yöntemim, Sezar 
Şifreleme Yöntemi olarak anılmıştır. Günümüz de ise Sezar Şifreleme 
Yöntemi pek sık tercih edilmemektedir. Çünkü zamanında güvenli olsa bile 
şuan şifrenin çözülebilme olasılığı 1/25’dir. 

     Tabi şifreleme türü bilinmiyor ise şifrenin kırılma olasılığı düşecektir. 
Ancak biliniyor ise en fazla 25 denemenizin ardından şifreyi çözmek 
mümkündür. Şuan sadece Sezar Şifreleme Yöntemi değil herhangi bir 
şifreleme yöntemi de çözülemez değildir. Bazı şifreler kısa sürede 
çözülebilir. Bazılarınınki ise 100 yıllık bir süreci kapsayabilir. Sonuç olarak 
zaman uzasa da her şifre zaman içerisinde mutlaka çözülebilir. 

 

 



 Örnek: Gönderilmek istenen mesaj “ ” olduğunu 
düşünelim. Bu masajı SEZAR ŞİFRELEME YÖNTEMİ ile şifreleyerek 
gönderelim. (NOT: Anahtar kelime 3 alalım.) 

  

 Anahtar kelime de 3 olursa mesajda bulunan her harfi 3 harf ileri kaydırmanız gerekir.  

 Bu işlemi yaptığınızda da şifreli mesajınız “ ” olacaktır.  

 Gönderdiğiniz kişinin şifreli mesajı okuyabilmesi için ise mesajda bulunan harfleri 3 harf geri götürmesi 
gerekir.  

 Bu sayede “ ” kelimesine ulaşabilir. 

 Görselde 3 harf ileri gidildiğinde veya 3 harf geri gidildiğinde hangi harfle karşılaşacağınız verilmiştir. 

 Dilerseniz tabloyu kullanarak kendi şifreli mesajınızı oluşturabilirsiniz. 
 

 Sezar Şifreleme Yöntemi ile kodlama yaparken, kodların ana yapısında bulunan harflerin ASCII Sayı 
Tablosu’nda karşılığının olmasına dikkat edilmelidir.  

 Alfabe  karakterden oluştuğu için Türkçe karakterleri kapsamamaktadır. 

Örnek: Gönderilmek istenen mesaj “ ” olduğunu düşünelim. Bu masajı 
SEZAR ŞİFRELEME YÖNTEMİ ile şifreleyerek gönderelim. (NOT: Anahtar kelime 4 
alalım.) 

  

   

Sevgili öğrenciler öğrendiğiniz veya öğreneceğiniz her şey geleceğinize yatırımdır. 


