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Giriş

Çin’deki meslektaşlardan almış olduğum iki 

çağrı üzerine, bu yılın ekim ayında Çin’de iki ayrı 

kentte bulundum: Vuşi (Wuxi) ve Bejin. Benzetim 

konusunda Çin’deki etkinliklerim ilginizi çekebilir 

diye düşünerek bazı ayrıntıları sizlerle de paylaşmak 

istedim. Bu yıl, Bilişim dergisinin Temmuz sayısında 

(s. 148-156), benzetim konusunun artan önemini 

vurgulayan bir yazım yayımlanmıştı. Onun için 

konunun tekrarına gerek yok. Benzetim deney 

yapma ve gerek eğitim gerek eğlence amaçlı 

deneyim kazanma amacıyla kullanılır ve yüzlerce 

önemli uygulama alanına altyapı sağlar. ABD ve Çin, 

karmaşık teknik sorunlara akılcı yöntemlerle çözüm 

üretmeyi amaçladıklarından, benzetim konusunu 

ciddiye alan ülkelerdendir. Özellikle Çin’de çok 

sayıda genç benzetim alanında lisansüstü düzeyde 

eğitim almakta. Şimdiye kadar benzetim alanında 

Çin’deki on beş konferans ve seminerde etkinliğim 

oldu; yedi toplantıya katkı çağrısını da, zaman 

kısıtlamasından kabul edememiştim. 
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Türkiyemizde bazı meslektaşlar Türkçe 
“benzetim” terimi yerine Fransızcadan 
dilimize geçmiş olan “simülasyon” terimini 
kullanır. Ben de 1965’te, terimi ilk olarak 
“simülasyon” olarak duymuştum. Benzetim 
teriminin İngilizcesi, Fransızcası ve Almancası 
aynı şekilde “simulation” olarak yazılır; yalnız 
okunuşları farklıdır. Benzetimin İspanyolcası 
“simulación”, İtalyancası “simulazione”dir. 
Batı dillerindeki bu terimlerim hepsi  Latince 
benzer anlamına gelen “similis” sözcüğünden 
türemiştir. “Simulation” terimi Batı’da, 
14. yüzyılın ortalarından beri, uzun yıllar 
taklit ve sahte anlamlarında kullanılmıştır. 

(resim-1)
Benzetim teriminin Çincesi. 

(Yaklaşık okunuşu “fang cın”)
(resim -2) 
(Wuşi toplantısının grup resmi)

(resim -3) 
(Prof. Tuncer Ören toplantının ilk bilimsel 
konuşmasını yaparken)

Deney yapmak ve deneyim kazanmak 
anlamlarında kullanımı da 1950’lerin 
ortalarında başlamıştır.  Benzetim teriminin 
Çincesi, yaklaşık “fang cın” olarak okunur ve 
resim 1’de gösterildiği gibi yazılır. Birinci im 
“benzer” ikinci im de “gerçek” anlamındadır ve 
birlikte “gerçeğe benzer” kavramı ile benzetim 
anlamında kullanılır.

Vuşi (Wuxi) toplantısı
Vuşi Şanghay’ın kuzey batısında altı 
milyon nüfuslu güzel bir kent. Yapılan 
toplantı “Karmaşık dizgelerin (sistemlerin) 
modelleme ve benzetimi için mühendislik 
bilimi ve teknoloji stratejisi geliştirme 
amaçlı uluslararası üst düzey forumu” adıyla 
düzenlenmişti. Vuşi’de benzetim konusunda 
eğitim gören iki yüz kadar gencin katıldığı 
toplantıda hepsi çağrılı olan dokuz konuşmacı 
vardı. Konuşmacıların beşi Batı’dan, dördü 
de Çin’dendi. Batı’dan gelenler iki ABD’li, 
iki Alman ve bendim. Batı’dan gelen iki 
konuşmacı Türkiyemizde de tanınan ABD’den 

Profesör Richard Fujimoto ve Almanya’dan 
uzun yılların dostu Prof. Axel Lehmann idi. 
Programı yapan meslektaşlar, açılış 
konuşmalarından sonra ilk bilimsel konuşma 

olarak benim konuşmamı programa 
almışlardı. Konuşmaların hepsi hem 
bilgilendirici hem de yeni fikirleri 
geliştirmek üzere esin kaynağı olacak 
düzeyde idi. Resim 2’de toplantıya 
katılanların grup resmi görülmekte. 
Çinli meslektaşların ayrıntılara 
gösterdikleri özene bir örnek olarak, 
grup resmi çekilirken birinci sıradaki 
oturulacak yerlerde herkesin adının 
önceden yazılmış olduğunu belirtmek 
ilginç olabilir. Konuşmamı yaparken 
göründüğüm resim 3’te düzenlemeyi 
yapan kuruluşların adları: Çin 
Mühendislik, Bilişim ve Elektronik 
Mühendisliği Akademisi; Çin Sistem 
Benzetimi Derneği (CASS) ve Jiangnan 
Üniversitesi kısmen de olsa görülmekte. 
Toplantının destekleyicisi de Çin 
Mühendislik Akademisi (CAE) idi. 
Toplantıda yapılan konuşmalar iki 
kitapta toplanacak: Daha önce yollanmış 
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olan İngilizce özgün makaleleri içerecek İngilizce bir kitap ve Çince çevirilerini içerecek Çince 
bir kitap. Çin Sistem Benzetimi Derneği’nin (CASS) yayın organı olan Uluslararası Modelleme, 
Benzetim ve Bilimsel Hesaplama dergisinde (International Journal of Modeling, Simulation, 
and Scientific Computing) yayımlanmak üzere benim makalemin genişletilmiş bir sürümünü 
hazırlamam konusunda editor meslektaşlarla anlaştık. Aynı derginin 2010’da çıkan ilk sayısının 
birinci makalesini de çağrılı olarak ben yazmıştım. 
Vuşi toplantısının ertesi günü 88 metrelik boyuyla dünyanın en büyük Buda heykellerinden 
birinin de bulunduğu Lin şan (Ling shan) parkına gidildi. Parkın içinde, Brahma sarayınıve 1500 
kişilik tiyatrosunda nefis bir gösteriyi de izledik. 

Bejin Beyhan (Beihang) Üniversitesi
Vuşi’den Bejin’e, saatte 300 km ile giden Çin yapımı hızlı trenle rahat bir yolculuk yaparak 
beş saatte gittik. İlk olarak 1988’de gitmiş olduğum ve Ankara ile de kardeş kent olan Bejin’e 
bu çağrılı olarak altıncı gidişimdi. Kuruluş tarihi 1952 ve eski adı Bejin Havacılık ve Uzay 
Bilimleri Üniversitesi (Beijing University of Aeronautics and Astronautics – BUAA) olan Beyhan 
Üniversitesi, mühendislik konusunda Çin’deki ilk on içinde yer alıyor. Ayrıca araştırma ve 
eğitimde önde gelen üniversitelerden ve aynı zamanda Çin havacılık ve uzay endüstrisine 
de önemli katkıları olan bir kuruluş. Resim 4’te benim toplantılarımın da yapılmış olduğu 
üniversitenin yeni ana binasının bir kısmı görünmekte.

(resim -4) 
(Bejin’deki Beyhan üniversitesinin ana binasının bir kısmı)

(resim -4) 
(Çince-İngilizce modelleme ve benzetim 
terimleri sözlüğünün kapağının resmi)

Beyhan Üniversitesinde iki toplantım vardı. Önce “Etmen yönlendirmeli benzetim ve sistem 
mühendisliği” konusunda bir konuşma yaptım. Konuşmaya 50 kadar genç katılmıştı. 
Konuşmamdan sonra iki yıl önce üniversite yerleşkesinde kurulmuş olan havacılık ve uzay 
müzesini dolaşmak ve bazıları dünyada tek kalmış uçakları da görebilme fırsatım oldu.

Etmen yönlendirmeli benzetim (EYB) ve Çin’de öngörülen işbirliği
Etmen yönlendirmeli benzetim (EYB), yazılım etmenleri ve benzetimin görevdeşliğini (sinerji) 
dikkate alan, dolayısıyla etmen benzetimi, etmen destekli benzetim ve etmen denetimli 
benzetim gibi benzetimin ileri ve önemli türlerini içerir. Meslektaşım Dr. Levent Yılmaz ile 
birlikte ABD ve Avrupa’da yapılan yıllık dört konferansta EYB konulu etkinlikler düzenlemekteyiz 
ve üçüncü bir meslekdaşımızla (Dr. Yu Zhang) ile birlikte mesleki dergilerde özel sayılar 
hazırlamaktayız. Çin’de benzetim konusunda önde gelen iki meslektaşımın çağrılarını kabul 
edip 2014’te Çin’de yapılacak bir konferansta da etmen yönlendirmeli benzetim konulu etkinlik 
düzenlemeyi, daha sonra da yukarda bahsetmiş olduğum Uluslararası Modelleme, Benzetim ve 
Bilimsel Hesaplama dergisi için adı geçen meslektaşlarla bir özel sayı hazırlamayı kabul ettim.
 
Genç araştırmacılarla toplantı ve öngörülen 
işbirliği
Konuşmamın ertesi günü yaptığımız bir 
toplantıda benzetim konusunda araştırma 
yapan gençlerin bir kısmı yaptıkları 
araştırmaları sundular. İki yıl önceki 
ziyaretimde Kaliforniya merkezli SCS’in 
(The Society for Modeling & Simulation 
International) kurucu başkanı olduğum 
Öğrenci Topluluğu’undan (Student Chapter) 
birini Beyhan Üniversitesi’nde açmalarını 
önermiş ve önerim kabul görmüştü. İlk 
sunuyu SCS Beyhan Öğrenci Topluluğunun 
başkanı doktora eğitimi gören genç yaptı. 
Sunumu yapılan araştırmalar “etmen 

tabanlı dizgelerin (sistemlerin) denetimi” 
ve “bulut üretimde bilgi yönetimi” gibi ileri 
konulardaydı. Araştırmalarına nasıl katkıda 
bulunabileceğim konusunu da konuştuk.

Benzetim terimleri konusundaki işbirliği
Daha önceki yolculuklarımdan birinde,Çin’de 
benzetim çalışmalarının en önemli ismi 
olan Profesör Bo Hu Li’ye İngilizce-Çince bir 
benzetim sözlüğü hazırlamamızı önermiştim. 
Çince bilmediğim için benim katkım, o 
zamana kadar derlemiş olduğum dokuz bin 
kadar İngilizce terimi vermekle sınırlı kalmıştı. 
Yirmi beş Çinli benzetim uzmanı ya da benzetim 
konusunda eğitim alan gencin katkılarıyla 
sözlük hazırlandı ve geçen yıl Bejin’de 
yayımlandı. Resim 5’te sözlüğün kapağının resmi 
gözükmekte.
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Benzetim dergisinde yayımlamaya başlamış olduğumuz ve süregidecek olan İngilizce-Türkçe 
kavram salkımları çalışmaları şimdiye kadar şu terim türlerini kapsamıştı: Değişken türleri 
(350), giriş ve girdi türleri (150), makine anlaması türleri (80), hata türleri (350) ve değer türleri 
(170). Ayraç arasında verilen sayılar yaklaşık terim türü sayısını vermekte. Bu çalışmalardan 
Çin’e yollamış olduğum terim türleri Çinceye çevrilmekte ve yakında Çince bir dergide 
Çince-İngilizce olarak yayımlanmaya başlanacak. Bundan sonra TBD Bilişim Dergisi için 
hazırlayacağım dizelgeleri (listeleri) de Çin’e yollamaya söz verdim; Türkiye’de Türkçe-İngilizce 
olarak yayımlanacak terim türlerinin, Çinceleri geliştirilip dizelgeler Çince-İngilizce olarak da 
yayımlanacak. Halen İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Türkçe olarak hazırlamakta 
olduğum ve 70’ten fazla gönüllünün katkısı olan modelleme ve benzetim sözlüğünde derlemiş 
olduğum on bir bin kadar İngilizce terim var.

Bitirirken
Beyhan Üniversitesi’nin ana binasının resmini otel odamdan çekmiştim. Gece yarısı, binaya 
bakarken, pencerelerinin yaklaşık üçte birinde ışık olması Çin’in geleceğe nasıl hazırlandığının 
göstergelerinden biri gibiydi.Çin’e ilk yolculuğumu yapmış olduğum 1988’den beri benzetim 
alanındaki ilerlemelerine tanıklık etmiş biri olarak geldikleri düzeyin önemi apaçıktı. Gerek 
Vuşi gerek Bejin’deyken Çin’de benzetim konusunda önde gelen meslektaşlarla katkılarımın 
süregitmesi konusunda anlaşmış olmak ilişkilerimizin devam edeceğini gösteriyordu. 
Bilgisunar (İnternet) sayesinde, coğrafya epey zamandan beri tarih olmuş olduğundan, ülkeler 
hatta kıtalar arası ilişkiler zaten rahatlıkla yapılabilmekte.

Bu yıl Ankara’da ODTÜ-TSK MODSİMMER, ODTÜ, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar 
Derneği, Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı  tarafından düzenlenmiş 
olan “5. Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı”na da (USMOS 
2013) çağrılmıştım. “Modelleme ve Benzetimin Sivil ve Askeri Alanlarda Artan Önemi” konulu 
konuşmamı konferansı düzenleyen dostlar açılış konuşması olarak programa almışlardı. 1966 
yılında yapmış olduğum Türkiyemizdeki ilk benzetim konulu sunudan sonar, 2013’te konunun 
gerek akademik gerek endüstri ve özellikle askeri alanlarda ne kadar ilerlemiş olduğuna 
tanıklık etmekten de böyle mutlu olmuştum.
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