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Yeni Bir Denklem: 
Uluslararası Sistem, Yapay 
Zekâ Ve Korona Salgını 

Kıvılcım Romya Bilgin 

Alan Turing’in “makineler düşünebilir mi?”1 sorusundan yola çıkarak başlattığı düşünsel 
yolculuğu günümüz dünyasının gelecek tasarımında yapay zekâyı merkeze koyan anlayışın 
öncüsü olmuştur. Matematiksel, teolojik, psikolojik ve etik yönleri başta olmak üzere 
tartışmalı bir konu olmasına karşın yapay zekâ her geçen gün, yaşamın her alanında bir 
çözüm aracı olarak ön plana çıkmaktadır. COVID-19 salgını ile mücadelede yapay zekânın 
bir çözüm aracı olarak ele alınması ve buna yönelik yapılan çalışmalar yapay zekânın 
günümüz dünyasında kendine edindiği yeri açıkça göstermektedir. Dahası, salgının 
yönetilmesi ve ortadan kaldırılması amacıyla yürütülen yapay zekâ çalışmalarının gelecekte 
de etkilerini sürdüreceği görülmektedir. 

1956 yılında yapay zekânın kurucu isimlerinden John McCarthy, yapay zekâyı "akıllı 
makineler üretme bilimi ve mühendisliği" şeklinde tanımlayarak ilk yapay zekâ tanımını 
yapmıştır. McCarthy’nin ilk yapay zekâ konferansında yaptığı bu tanımdan sonra alandaki 
gelişmelerle birlikte yapay zekâya ilişkin pek çok tanım yapılmıştır. Yapay zekâyı, öğrenerek, 
kendi sonuçlarına vararak, karmaşık içeriği anlayarak, insanlarla iletişim kurarak, insanın 
bilişsel performansını anlayarak hem rutin hem de rutin olmayan görevleri yerine getirirken 
insan performansını taklit eden bir teknoloji2 şeklinde tanımlamak bugün yapay zekânın 
geldiği noktayı anlamak açısından kapsamlı bir çerçeve sunmaktadır. Bu çerçevede, yapay 
zekâ teknolojileri eğitimden sağlığa, finanstan lojistiğe kadar her alanda kullanılmakta ve 
sektörel ihtiyaçlara göre de sürekli olarak gelişmektedir. Sosyal bilimlerde yapay zekâ 
tartışmaları henüz istenilen düzeyde gelişmemekle birlikte karar alma süreçlerinin etkinliği, 
sınırlı kaynakların verimli yönetimi, üretim süreçlerini yeniden tasarımı, istihbarat 
süreçlerinin geliştirilmesi, terörle mücadelede operasyonel kapasitenin artırılması ve adalet 
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sisteminde eşitlik gibi pek çok başlıkta yapay zekâ teknolojilerinin gittikçe gelişmesi 
sonrasında tartışmalar başlamıştır. 

Uluslararası İlişkilerde Yapay Zekâ Tartışmaları 

Yapay zekâ çalışmalarının uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde tartışması istenilen 
düzeyde değilse bile yeni de değildir. Karar verme ve müzakere modelleri üzerine yapılan 
tartışmalarla birlikte 1970’li yıllardan bu yana alanda, zayıf da olsa, yapay zekâ tartışmaları 
yapılmaktadır. Bununla birlikte son yıllarda yapay zekânın yeni silah teknolojilerine entegre 
edilmesi ile birlikte savaşın değişen karakteri üzerindeki etkileri, dolayısıyla uluslararası 
güvenlik yapay zekâ ilişkisi konuşulmaya başlanmıştır. Söz konusu tartışmaların odağında 
yapay zekânın operasyonel niteliğinin gelişmesi ve gittikçe özerkleşmesi bulunmaktadır. 
Yapay zekânın çatışmalar üzerindeki rolünün hızlı bir şekilde artmasını mümkün 
görmeyenler olmakla birlikte, yeni jeopolitik alan olarak tanımlanmaya başlanan sanal 
ortamda yapay zekâ teknolojileri birer silah haline gelmektedir. Dolayısıyla politika 
yapıcıların yapay zekâya dayalı teknolojileri tehdit olarak tanımladıkları ve bu yeni tehditte 
karşı nasıl tepki verileceğine ilişkin normların gelişmeye başladığı bir döneme yaklaşıldığı 
söylenebilir. Bilişim teknolojilerinin diğer bileşenleri ile birlikte yapay zekânın devletler 
arasında yeni rekabet alanı olduğu ve devletlerin gelişmişlik düzeyinde yapay zekâ 
teknolojilerine sahip olmanın bir parametre haline gelmesi muhtemeldir. Dolayısıyla 
uluslararası sistemde aktörlerin rollerini ve yeni pozisyonlarını belirleyecek yeni bir stratejik 
araç olarak yapay zekânın değerinin artması beklenmelidir. 

Küresel Güçlerin Yeni Rekabet Sahası: Yapay Zekâ 

PricewaterhouseCoopers (PwC) tarafından hazırlanan yapay zekânın küresel ekonomiye 
etkilerine yönelik projeksiyon ABD ve Çin arasındaki yapay zekâ rekabetini ortaya 
koymaktadır. PwC, yapay zekânın 2030 yılına kadar küresel ekonomiye 15,7 trilyon dolarlık 
potansiyel bir katkısı olacağını ön görmekte; yapay zekâ teknolojilerinden en büyük 
ekonomik kazancı Çin’in elde edeceğini, ardından ABD ve Kanada’nın geleceğini öne 
sürmektedir. Diğer bir ifade ile Çin’in ve Kuzey Amerika’nın 2030 yılına kadar toplamda 
10,7 trilyon dolara eş değer bir ekonomik girdiyi yapay zekâ ile elde etmesi beklenmektedir.3 
Bu durumun farkında olan AB, üye ülkeleri yapay zekâ konusunda harekete geçirmeye 
çalışmaktadır. AB Parlamentosu 2019 yılında Yapay Zekânın Ekonomik Etkileri (Economic 
impacts of artificial intelligence (AI)) adlı yayımladığı raporda bir yandan yapay zekânın, 
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ekonomik büyüme ve verimliliği artırma konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu 
vurgularken bir yandan da iş gücü piyasasının radikal bir şekilde değiştireceği, eşitsizliği 
artırabileceği, yapısal işsizliğe neden olabileceği ve istenmeyen endüstriyel yapıların ortaya 
çıkmasına neden olabileceği konusunda üye ülkeleri uyarmakta idi.4  Çin ve ABD kadar 
agresif bir politika izlememekle birlikte, AB yapay zekânın stratejik gücünün farkındayken 
yaratabileceği ekonomik ve sosyal değişimler nedeniyle de kaygılıdır. 

Çin, 2017 yılında büyük ulusal "Made in China 2025" planının bir parçası olarak yapay zekâ 
geliştirme planını yayımlamıştır. Planda yapay zekâ teknolojisi stratejik bir yetenek olarak 
tanımlanmış ve ilk hamle avantajı ile hareket edilmesi gerektiği vurgulanarak yapay zekânın 
geliştirilmesi programlarına öncelik verileceğini açıklanmıştır.5 Çin, yapay zekâda küresel 
süper güç olmaya kararlıdır ve buna son derece de yakındır. Nitekim ABD’de Çin’in bu 
hamlesinin farkındadır. Ticaret savaşlarının az konuşulan ve kritik olan bir parçası, ABD’nin 
Çin menşeili firmalara yönelik yaptırımlarının altında yapay zekâ nedeniyle yaşanan 
rekabetin yattığı gerçeğidir. ABD, 2019 yılında Beyaz Saray tarafından yayımlanan ve 
Başkan Donald Trump tarafından imzalanan “Amerikalılar için Yapay Zekâ” (Artificial 
Intelligence for American People) adlı belge ile yapay zekâ teknolojisinde dünya lideri 
olduğunu ve bunu korumaya kararlı olduğunu ifade ederek Çin’e üstü kapalı şekilde meydan 
okumuştur. 

COVID-19 Pandemisi ve Yapay Zekâ 

COVID-19 salgınında yapay zekâ üzerine yapılan çalışmalar uluslararası sistem açısından 
yapay zekânın etkisini değerlendirmek için fırsat niteliğindedir. Yapay zekâ teknolojilerinin 
COVID-19 vakalarını erken teşhis etmeye, salgının yayılımını takip etmeye, salgına karşı 
uyarmaya, veri havuzları oluşturmaya, tedaviyi geliştirmeye ve sosyo-ekonomik etkilerinin 
yönetilmesine yardımcı olabileceği değerlendirilmektedir. Pek çok ülkede bilişim sektörü ve 
devlet destekli fonlar tarafından yapay zekâ teknolojileri salgın ile mücadelede sahne 
arkasında geliştirilmektedir. Salgınlar konusunda en gelişmiş yapay zekâ platformlarından 
olan Kanadalı BlueDot COVID-19 pandemisini önceden tahmin etmiş ve Aralık 2019'da 
COVID-19 hakkında küresel salgın uyarısında bulunmuştur.6 Alibaba ve Baidu başta olmak 
üzere Çinli teknoloji şirketleri koronavirüs ile mücadele için geliştirdikleri yapay zekâ 
teknolojilerini ve bilgi işlem yeteneklerini ücretsiz olarak genetik test kurumlarına, salgın 
önleme merkezlerine ve dünyadaki bilimsel araştırma enstitülerinin hizmetine sunarken, 
Çin hükümeti ile çalışmaya devam etmektedir.7  İngiltere’de farmakoloji alanında yapay 
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zekânın kullanımına ağırlık verildiği gibi Oxford şehrinden başlayarak insanların 
hükümetin sosyal uzaklaştırma ölçütlerine uyup uymadıklarını izlemek için ortak alanları 
tarayan yapay zekâ tabanlı bir bilgisayar görüş kamera sistemi kullanılarak günlük hayata 
yapay zekâ teknolojileri adapte edilmeye başlanmıştır.8 IBM liderliğinde Amazon, Google ve 
Microsoft, Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi ve Enerji Bakanlığı tarafından 
oluşturulan bir konsorsiyum yapay zekâ teknolojilerini de kullanarak COVID-19 ile 
mücadele programları geliştirmeye başlamışlardır.9  Bunlar, devletlerin özel sektör ile iş 
birliğine dayalı olarak yapay zekâ teknolojilerini kullanarak salgına karşı harekete geçtikleri 
sayısız örnekten sadece bir kaçıdır. 

Eğer korona salgının uluslararası sistem üzerinde bir etkisi olacaksa, bu etkiyi salgının 
teknolojik gelişim üzerinde yarattığı zorlayıcı etki ile birlikte okunmalıdır. Yapay zekâ 
teknolojisini pandemi ile mücadelede insanlığın elindeki en gelişmiş araç olarak 
tanımlamasına karşın, buna şüphe ile yaklaşanlar da bulunmaktadır.10  Salgın sürecinde 
yapay zekâ teknolojileri kullanılırken veri gizliliği ile halk sağlığı arasındaki dengenin 
sağlanması konusu tartışmalıdır. Çin yönetimi bu konudaki etik tartışmaları dikkate 
almamaktadır. Ancak batılı demokrasilerin yapay zekânın kullanımında verileri toplanması 
ve işlenmesi sürecinde daha hassas olması muhtemeldir. Yapay zekânın uluslararası sistem 
üzerindeki olası etki alanları ve etkilerinin neler olacağı son derece geniş bir başlık olmakla 
beraber değişen dünyada yapay zekânın uluslararası sistem üzerindeki potansiyel etkilerinin 
COVID-19 salgını ile birlikte belirginleşmesi muhtemeldir. COVID-19 salgını, yapay zekâ ve 
uluslararası sistem arasındaki ilişkiye bakmak için bir penceredir. Çünkü yapay zekânın bu 
süreçteki etkinliği gelecekte yapay zekânın küresel sorunların çözümündeki yerini daha 
güçlü bir şekilde belirleyecektir. Sorunları çözenler, aslında sorunu kontrol edenlerdir ve 
bunun değeri günümüzde paha biçilemezdir. Bu nedenle, kimilerine göre henüz erken bir 
dönemde olsa bile hızla gelişen yapay zekâ teknolojilerinin küresel sistem üzerindeki etkileri 
dikkatle takip edilmelidir. 
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