
Modelleme ve Benzetim için Kavram 
ve Yöntem Bilimler: 

Tuncer Ören’e Övgü
Çoklu modelleme ve etmen-tabanlı modelleme ve benzetim 
alanlarının öncüsü olarak ilham verici çalışmalar yapan Ören, 
modelleme ve benzetimin, geleceğin bilim ve mühendisliğinin 
gerekli yapı taşı olduğu görüşünü taşıyor. 

Benzetim konusunda dünyanın 
bir numaralarından biri olan, 
Bilgisayar Bilimi Emeritüs 
Profesörü  Tuncer Ören hakkında 
meslektaşları bir kitap çıkarıp 

(2015) ona adadılar. Kitabın editoru Türk Levent 
Yılmaz. Modelleme ve Benzetim için Kavram ve 
Yöntem Bilimler: Tuncer Ören’e Övgü (Concepts 
and Methodologies for Modeling and Simulation: 
A Tribute to Tuncer Ören). http://link.springer.
com/book/10.1007%2F978-3-319-15096-3. 
Kitap, “Dr. Tuncer Ören’in modelleme ve 
benzetim alanındaki öncü ve ilham verici 
çalışmalarına bir övgü niteliği taşıyor.

Kanada’nın başkentindeki Ottawa 
Üniversitesi’nde Emeritüs profesör olarak 
araştırmalarını sürdüren Ören, dil konusundaki 
ve özellikle Türkçe’nin  bilim dili olup olmadığına 
ilişkin çalışmaları da tanınıyor. 

Ören, “Dilimize özen, benliğimize 
duyduğumuz saygının bir göstergesidir. 21. 
yüzyılın ilk çeyreğinde bilişim dilimizin zengin 
bir Türkçe olmasını istiyorsak, şimdiden 
özenli bir Türkçe kullanmaya başlamalıyız. 
Bilişimci olabilecek kadar yetenekli olan kişilerin 
bu özeni gösterebileceklerine inanıyorum” 
ifadesini kullanmıştı. 

Prof. Tuncer Ören’in 80. yaşı ve benzetim 
konusundaki 50. yılı anısına Nisan 2015’te sekiz 
ülkeden, pek çoğu konusunun uzmanı, otuz 
dört yazarın katkılarıyla 15 bölümlük bir kitap 
yayımlandı. (ABD’den 14, Çin’den 10, Fransa’dan 
3, GüneyKore’den 2, Türkiye’den 2, İngiltere, 
Kanada ve Yunanistan’dan birer yazar.)

Kitabın “Giriş bölümü: Tanıtım yazısı, 
önsöz ve içindekiler

Benzetim bilimi, mühendisliği ve teknolojisi 
ile devingen modellerle deney yapmak veya 

deneyim kazandırmak amacıyla yüzlerce uygulama alanına altyapı 
sağlar. Google’da “simulation” arandığında yaklaşık 180 milyon belge 
verilmekte.“Modelleme ve benzetimin tipik rönesans insanı olan Tuncer 
Ören’in çalışmaları, modelleme ve benzetimin, geleceğin bilim ve 
mühendisliğinin gerekli yapı taşı olma görüşünü de kapsar. Ören’in görüşü 
modelleme ve benzetimin bilgi varlığından, yöntem bilimine, uygulamasına 
ve etiğine kadar tümünü kapsar.” 

“Benzetim yöntem bilimi” bölümünden bazı alıntılar:

 “Benzetim ve yapay zekânın birbirlerine katkıları kavramı, Profesör 
Ören’in 1970’lerdeki çalışmalarına dayanır.” (s. 3)

“Benzetim etkinliklerinin temeli modeldir (Ören ve diğerleri) (s. 19) … 
Ören, daha 1973’te bile modelleme ve benzetimin yöntem biliminin olması 
gereken yönleri hakkında görüşlerini yazmaktaydı. (s. 20)

“Profesör Tuncer Ören gerek Çin’deki benzetim topluluğu gerek benim 
için çok saygı duyulan dost ve ortaklardandır. Benzetim teknolojisinde 
yıllarca iletişimimiz ve işbirliğimiz süregeldi. Profesör Tuncer Ören’in pek 
çok fikir ve kavramı çalışmalarımıza, özellikle karmaşık sistemler için yüksek 
başarımlı modelleme ve benzetim çalışmalarımıza esin kaynağı olmuştur.” 
(s. 46)

“Modelleme ve benzetimde verinin önemi Tuncer 
Ören’in pek çok çalışmasında (1977, 2001) ele alınmıştır. 
… Ören ayrıca benzetimin iki tür kullanılmasına da dikkat 
çekmiştir. … Benzetimin çevrim iç ikullanılarak gerçek 
zamanda karar vermede kullanılmasını önemli bir uygulama 
olarak saptamıştır. (s. 67)

“Modelleme yöntem bilimi” bölümünden bazı 
alıntılar:

“Burada kullanılan (benzetim) öbekleri Tuncer Ören’in, 
2009’da modelleme ve benzetimin mühendislik eğitiminde 
kullanılması amacıyla derlenmiş olan bir ders kitabı için 
yazmış olduğu çığır açıcı bölümünden esinlenmiştir. … Ören’in 
belirtiği gibi benzetim uygulamalarında iki görüş önemlidir: 
deney ve deneyim“(s. 94)

“Diğer bir deyişle, modelleme ve benzetimi biz, Tuncer 
Ören’in kapsamlı ve tümleştirici görüşünde (2009’a) önceden 
bildirmiş olduğu gibi kuram geliştirme için de kullanıyoruz.” 
(s. 96)

“Tuncer Ören, alanında bir dev olarak, üç temel soruna 
da soru, fikir ve yanıtla (Ören ve diğerleri, 2002, Ören ve 
Yılmaz, 2013) katkıda bulunmuştur.” (s. 104)

“Ören ve Zeigler, ileri benzetim yöntem bilimi tasarımı ve 
uygulaması için kavramları 1979’da öngörmüşlerdi.” (s. 135)

“Ören, ‘model-tabanlı benzetim’ kavramını önce 1984’te 
sonra da 2009’da savunmuştu.” (s. 135)

“Profesör Ören çoklu modelleme ve etmen-tabanlı 
modelleme ve benzetim alanlarının bir öncüsüdür. … Profesör 
Ören’in etmen-tabanlı benzetim alanındaki çalışmaları geniş 
kapsamlıdır.” (s. 175)

Nitelik güvencesi ve benzetim çalışmalarında güvenilirlik 
bölümünden bazı alıntılar:

“Dr. Ören’in dil bilimsel yeteneğini havsalam almaz. 
Benim tanıdıklarım arasında yalnız o, çok teknik konuda 
Türkçe bir konuşmayı, bir tek İngilizce sözcük kullanmadan 
yapabilir!” (s. 199)

“Bu bölümde, Tuncer Ören ve meslektaşlarının bazı 

önemli yazılarını ve Ören’in bazı eski çalışmalarının etkilerini 
gözden geçirip özetleyeceğiz.” (s. 217)

“Geçerlemenin güçlü bir sorun olmasının üç nedeni 
olduğunu savunur: felsefi, tanımsal ve kuramsal nedenler. …”  
(s. 243)

“Ören (1984) bir (model) tanımlama dili olan GEST’le, 
tanımlama dillerininin kullanıcılara model kurmayı nasıl 
kolaylaştırdıklarını kanıtlamıştır.” (s. 258)

Bilişsel, duygusal ve sosyal benzetim bölümünden bazı 
alıntılar:

“Tuncer Ören’in çalışmalarına tanıklık eden bu kitaba 
bir bölüm yazma fırsatından dolayı mutluydum … Ne 
yazacağımı düşünürken, geçen yıl (2013) bir meslektaşımla 
yazmış olduğumuz bir yazıyı anımsadım, ki o yazı kısmen 
de olsa Tuncer Ören’den yaklaşık 30 yıl önce dinlediğim bir 
konuşmasından esinlenmişti.” (s. 275)

“Dr. Tuncer Ören, insan karar verme süreci ile bilgisayar 
benzetimi arasında ilişki kurmada özgünlük, kapsam ve yöntem 
hakkında felsefi görüşleri olan araştırıcıların ilklerindendir.”  (s. 
291) 

… “Ören insanların karmaşık durumlarda etkili olabilmek 
için bilişsel karmaşıklıklarının artması gerektiği konusunu 
işlemiştir.” (s. 292)

Modelleme ve benzetimin bilgi varlığı bölümünden bazı 
alıntılar:

“Ören’in (modelleme ve benzetimin bilgi varlığı 
konusundaki) çalışmaları bu çalışma için esin kaynağı oldu.” (s. 
326)

*Modelleme ve Benzetimin Sivil ve Askeri Alanlarda Artan 
Önemi. Bilişim: Türkiye Bilişim Derneği’nin Dergisi, yıl 41, sayı 156, 
Temmuz 2013, s. 148-156. (pdf).

(Çağrılı açılış konuşması: USMOS 2013 – 5. Ulusal Savunma 
Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı, Haziran 11-12, 
2013, Ankara. (sunu 7.5MB)

http://www.bilisimdergisi.org/s183
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http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-15096-3
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http://www.site.uottawa.ca/~oren/
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