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İlk “e-insan”, 2045’te

“Russia-2045” projesindeki bilim adamları, 
sibernetik teknoloji ve cyborg ile ulaşılacakları 
ruhu, sağlıklı bir bedene transfer edip ölümsüzlüğü 
sağlayacaklarını iddia ediyor.

Y aklaşık iki yıl önce Rusya’da, 
kendilerini “Ölümsüzlük şirketi” 
olarak tanıtan bir grup Rus bilim 
adamı, “Russia-2045” projesiyle 

ortaya çıktı. Grup, en geç 2045 yılına kadar 
insan ruhunun yerini tam olarak tespit 
edeceklerini ve bu ruhu kopyalayarak yapay 
bedene taşıyacaklarını iddia ediyor. 
“Russia-2045” projesini yöneten şirketin 
başkanı Dmitriy İtskov, Hürriyet gazetesinden 
Nerdun Hacıoğlu’na yaptığı açıklamada, 20. 
yüzyıl boyunca ölümsüzlüğün veya en azından 
insan ömrünün uzatılmasının tıpta arandığını 
anlatıp “ölümsüz insan” projesinin bugüne 
kadar yapılmış benzeri çalışmalardan farklı 
olacağını belirtti.
İtskov’a göre, Russia-2045 projesi, tıptan 
çok farklı bir yoldan ilerleyecek. Hatta bu 
projede neşter ve kan söz konusu olmayacak. 
Ölümsüz ruha sibernetik teknoloji ve cyborg 
ile ulaşılacak. Ruhun hasta bedenden 
ayrılışını gönüllü ve cazip bir prosedür haline 
getirecekler. Ruhu daha sağlıklı bir ortama 
geçmeye davet edecekler. 
“İnsanın ölümsüz hale getirilebileceğine 
inandığım için bu işe giriştim” diyen İtskov, 
projeye başlamadan önce Rusya’da ve dünyada 
bir dizi uzmanla görüşmüş, 25 Rus bilim 
adamını projeye davet etmiş. “Russia-2045” 
projesinde İtskov’un çalışma arkadaşlarından 
biri de Dr. Aleksander Bolonkin. Rus bilim 
adamı Bolonkin, elektronik ölümsüz insan 
fikrini ilk kez 20 yıl önce ortaya atmış.
 
Beynin şifreleri çözülecek
Sibernetik teknolojiyi seçme nedenlerini İtskov, 
şöyle anlatıyor:
“Canlı, cansız yapı bir arada hayatımıza girecek. 
İlk önce çok daha kaliteli işitme cihazları, 
ardından yapay retina... Sonra beyinden komuta 
alan mekanik ayak, kol ve eller eskilerin 
yerini alacak. Beyne monte edilecek minyatür 
işlemciler yakın bir gelecekte Parkinson 
hastalığını yenmeye yarayacak. 
Biyomekanik cyborg’lar sadece hastalara 
hizmet etmeyecek. Örneğin insanın bedenen 
bulunması mümkün olmayan ortamlara 
beyniyle kontrol ettiği cyborglar gönderilecek. 
Japonya’daki radyasyon saçan nükleer santral 

gibi, uzayın keşfi gibi alanlarda yakında bu akıllı 
robotlar kullanılmaya başlanacak.” 
Russia-2045 grubunun asıl hedefi beyin. En 
büyük amaçları, beynin şifrelerini çözerek 
ruhun gizliği olduğu yeri bulmak. İtskov, 
“Bizim grup, insan ruhunun iddia edildiği gibi 
21 gram olduğuna inanmıyor. Biz ruhun bir 
madde olduğuna değil, bilgi taşıma özelliğine 
sahip bir tür enerji olduğuna inanıyoruz. Bunu 
kanıtladığımızda insan beynini kopyalayarak ilk 
e-insanı yaratmış olacağız” diye konuştu.

Avatar’dan e-insana aşamalar
İtskov’un başında bulunduğu ölümsüz insan 
çılgın projesinin aşamaları şöyle: 
2015: Hollywood filminden ödünç alınmış 
adıyla Avatar ortaya çıkacak. İnsan beyninin 
gönderdiği sinyallerle komuta edilebilecek bu 
cyborg filmdeki örnekten farklı olarak biyolojik 
değil, tamamen biyonik olacak. 
2020: Yapay bedene ölümcül bir hastanın 
beyninin gönüllü olarak aktarım deneyi 
gerçekleşecek. 
2030: Beynin kopyalanması mümkün olacak. 
Ruhu içinde gizlediği sanılan beyin tamamen 
sayısal data bilgiye dönüştürülecek. 
2045: İlk e-insan yaratılacak.
 
Projenin muhalifleri
Ölümsüz insan projesinin hiçbir zaman 
gerçeğe dönüşmeyeceğini iddia edenler de var. 
Bunlardan biri Rusya Teknik Bilimler Doktoru 
Pavel Voronin. Voronin’e göre bırakın ruhun 
bilgisayara aktarılmasını, yapay şuur yaratmak 
bile yakın ve uzak gelecekte prensip olarak 
mümkün değil.
 
Voronin, “İnsan beyninde yaklaşık 200 milyar 
nöron yani sinir hücresi bulunuyor. Bu 
hücrelerin içindeki bilgi birikim modeli ve yapısı 
kabloyla dışa aktarılabilecek türden değil. 
Hücreye dokunulduğu an hem hücrenin kendisi 
hem içindeki bilgi yok olmaya mahkûm” diyor. 
İnsan beyninde bir santimetrekarelik sinir 
hücresi alanındaki bilgi akışının yapay modele 
dönüştürülmesi için Voronin’e göre Avrupa’daki 
tüm bilgisayarların bir ay boyunca birbirine 
bağlı çalışması gerekiyor. 
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