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Dijital ölümsüzlüğün tarihi: 

2045’te

Fütüristler, 2045 yılına gelindiğinde insanların 
“zihinlerini bilgisayarlara aktararak” dijital 
ölümsüzlük elde edebileceğini savunuyor. 

Rus milyarder Dimitri Itskov’un, 100 bilim insanından oluşan bir 
araştırma ekibi kurup gerçeğe dönüştürmeye çalıştığı “dijital 
ölümsüzlük”, New York’ta düzenlenen Küresel Gelecekler 2045 

Uluslararası Kongresi’nde (Global Futures 2045 International Congress) 
ele alındı. Kongrede bilim insanları, 2045 itibariyle dünyanın nasıl bir yer 
olacağına ilişkin görüşlerini paylaşıp ölümsüzlüğün gerçeğe dönüşme 
ihtimalini tartıştı.
Intel’in kurucularından Gordon Moore’un 1965’te sunduğu “Moore kanunu”, 
“mikroişlemcilerdeki transistör sayısının her yıl iki katına çıkacağını” öne 
sürmüştü. Peter Diamandis ve Marvin Minsky gibi tanınmış fütüristlerle 
beraber panele katılan Google mühendislik direktörü Ray Kurzweil, sadece 
30 yıl içinde insanların tüm zihinlerini bilgisayarlara aktarabilecekleri, “insan 
beyninin simülasyonunu oluşturabilmek için yeterli seviyeye ulaşacağı ve 
zekâ kapasitesini milyarlarca kat artırabileceğini” belirtti. Daily Mail’ın 
haberine göre Kurzweil, aynı zamanda 2100 itibariyle insan vücudunun 
biyolojik kısımlarının  nanoteknolojiyle geliştirilmiş mekanik kısımlarla 
değiştirileceğini de iddia etti.
“The Singularity Is Near” (Eşsizlik Yakın) isimli kitabında Kurzweil, insanların 
eşsizliğe ulaşmak için çıkacakları yolculuğa değindi. Bu “eşsizlik”, beynin ve 
zihnin dijital olarak sonsuza dek saklanacak olmasından dolayı aynı zamanda 
dijital ölümsüzlük olarak adlandırılıyor. Sinir sistemi mühendisliği aracılığıyla 
insanların biyolojik fonksiyonlarını yenileriyle değiştirebileceklerine inanıyor. 
Bu yönde şimdiden atılan adımlara, koklear implant buluşu ve 3 boyutlu yazıcı 
kullanılarak oluşturulan protez kulak gösterilebilir.
İnsanların biyolojik olmayan vücut kısımlarının sisteme hâkim olacağı ve 
biyolojik kısmın artık önemli olmayacağı bir noktaya doğru ilerlendiğini 
belirten Kurzweil, hatta biyolojik olmayan kısmın, biyolojik kısmı tamamen 
biçimlendirebilecek ve anlayabilecek kadar güçlü olacağını belirtti. 
Dolayısıyla Kurzweil’e göre biyolojik kısım gitse bile bu durum bir fark 
yaratmayacak.
Konferansta United Therapeutics isimli biyoteknoloji şirketinin CEO’su 
Martine Rothblatt, “zihin klonlanması” düşüncesinden söz etti. Rothblatt, 
insanların sonsuza kadar yaşayabilen dijital versiyonlarının, bilinç açısından 
bir çeşit yazılımla ilerleyebileceğini belirtti.
Itskov ve onunla aynı fikirleri paylaşan insanlar, “tekilliği” dijital ölümsüzlük 
olarak ifade ediyor. Bu kavram kapsamında, insanlar onlarca yıl sonra 
zihinlerini bilgisayara aktarabilecek ve “biyolojik vücutlarından dijital ortama 
geçiş yapacaklar.” Itskov, ölümsüzlüğü kovaladığı “Avatar” projesinde başarılı 
olması halinde, dünyanın en zengin 1226 insanına “ölümsüzlük satmayı” teklif 
edeceğini söylemişti. 
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