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ABD, tüm telefon ve İnternet’i izleyecek
Utah Çölü’ne inşa edilen merkezde, dünyadaki tüm 
telefon konuşmaları, bütün İnternet trafiği, gizli 
yazışmalar anlık olarak yakalanıp depolanacak. İngiliz edebiyatının önde gelen 

isimlerinden George Orwell, “Bin 
Dokuz Yüz Seksen Dört” adlı 
romanında, her şeyin tümüyle devletin 

denetiminde olduğu, muhalefetsiz bir 
toplum kurguluyordu. İnsanların çeşitli 
kontrol mekanizmalarıyla izlendiği bir 
modele doğru gidildiğinin altını çizen 
roman, zamanla kitabın sloganı haline 
gelen “Büyük birader seni izliyor- Big 
brother is watching you” gerçekleşiyor. 
Amerikan basını, dünyanın en gizemli 
ve karmaşık istihbarat servisi olarak 
nitelendirilen ve iletişim istihbaratı 
konusunda uzmanlaşan NSA tarafından 
Utah Çölü’ne, dünyanın en büyük telekulak 
merkezinin inşa edildiğini yazdı.  
Bir istihbaratçıya göre Utah’taki tesis 
dünyanın görmüş olduğu en büyük dinleme 
ve izleme merkezi olacak. Uydulardan, 
yeraltı kablolarından, deniz altındaki 
kablolardan geçen her tür iletişim, yani 
kısacası dünyanın tüm iletişim trafiği 
bu merkez tarafından izlenerek kayıt 
altına alınabilecek. Bu da NSA’in tüm 
bu trafiğe attığı “çengeller” sayesinde 
gerçekleşecek. Daha önce “Echelon” 
adlı gizli proje ile dünya iletişim trafiğini 
izleme deneyinde bulunan ABD temel 
hedefine Utah projesiyle ulaşacak. İzlenen 
verilerin büyük bir kısmının şifrelenmiş 
olması da hiçbir olumsuzluk yaratmayacak. 
Çünkü ikinci bir istihbarat kaynağına göre 
NSA birkaç yıl önce şifre çözümlemesi 
konusunda çok büyük bir başarıya imza 
attı. Geliştirilen programlar sayesinde 
sadece kişisel şifreler değil, diplomatik ve 
askeri şifrelemeler de kolayca kırılabiliyor. 
Yani, ABD’nin yakaladığı bir diplomatik 
mesajın şifresini kırması sadece saniyeler 
alacak.

Net trafiği depolanacak
Tesiste bu işlemleri gerçekleştirebilmek 
için 93 bin metrekarelik bir depolama 
alanı ve dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı 
işlem gerçekleştirebilen süperbilgisayarı 
kullanılacak. Bu bilgisayar saniyede 1 
katrilyon işlem yapabilme kapasitesine 
sahip olacak. Küresel internet trafiğinin 
boyutu 966 exabyte olarak tahmin ediliyor. 
Karşılaştırma yapmak gerekirse Utah 
merkezinin veri depolama alanı her yıl 2 
milyarı aşkın kişinin internette yaptığı her 
tür işlemin toplamından 1 milyon kat daha 
fazla... Ardından bu trafiğin içinden anahtar 
kelimeler kullanılarak kuşku çeken ya 
da ABD güvenliğini tehdit eden her şey 
ayırt edilebilecek. Çünkü merkezin server 
kapasitesi 500.000.000.000.000.000.000 
sayfa veri kaydedecek kadar büyük.

Özel hayatınız veritabanında
İstihbaratçıların 
verdiği bilgiye göre 
merkezin kayıt altına 
alacağı iletişim 
trafiği şöyle:
- Kişisel telefon 
görüşmeleri (cep 
ve sabit hatlardan 
yapılan tüm 
görüşmeler)

- E-posta trafiği
- Kişisel Google aramaları
- Elektronik ticaret verileri
- Seyahat verileri (Havayolu ve seyahat 
şirketlerinin veritabanından)
- Finansal bilgiler
- Yabancı ülkelerin ordularına ait her tür 
gizli bilgiler
- Tüm diplomatik yazışma trafiği
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