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AYDINLATMA SÖZLÜÐÜ VE IÞIKLILIK TERÝMÝ

SÖZLÜK KONUSU

Aydýnlatma ile ilgili bir terimin dilimizde karþýlýðý yoksa, bu terime Türkçede bir karþýlýk bulmak
için bir kaç davranýþ biçimi düþünülebilir. Örneðin,

1- Yabancý tek bir dildeki genel bilgiye güvenilerek ve profanca bir yaklaþýmla, teknik deðil, edebi
alanda imiþcesine yabancý terim Türkçeye çevrilir.

2- Uluslararasý Aydýnlatma Komisyonunun, Uluslararasý Aydýnlatma  Sözlüðünde, bilinen tek
dildeki (genelde Ýngilizcedeki) terimin, tanýmý bulunur ve terim, tanýmýna da bakýlarak Türkçeye 
çevrilir.

3- Uluslararasý aydýnlatma sözlüðünde yer almýþ en az üç dildeki terimler ve bunlarýn tanýmlarý ile,
terimlerin o dillerde hangi kökten üretilmiþ olduklarý incelenir, taným-kök-terim tutarlýlýklarýna
bakýlýr, seçilen doðru örneðe göre Türkçede eþanlamlý kök bulunur ve Türkçe terim üretilir.

4- Üçüncü davranýþ biçimindeki çalýþma, yakýn ya da ilgili kavramlarýn terimleri ve bunlarýn
tanýmlarý için de yapýlýr, ve tek bir yabancý terim için en uygun olan Türkçe terimin, yakýn ya da
ilgili bir baþka kavram için daha uygun olup olmadýðý denetlenir. Bulunan Türkçe terim ya da
terimler, bu denetim sonuçlarýna göre doðru yerlerini bulur. Yani Türkçe terim bulma ya da
üretme çabasý, tek bir terim için deðil, yakýn ya da ilgili kavramlarýn tüm terimleri için birlikte
yapýlýr ve böylece terim-kavram kargaþasý önlenir.

Dördüncü davranýþ biçimi üzerinde düþünüldüðünde, ilk üç davranýþ biçiminin doðru terim
bulmaya yetmeyeceði ve önerilen terimin, yakýn anlamlýlarý ile birlikte bir sözlük içinde yer
alabilecek doðrulukta olmasý gerektiði anlaþýlýr.

Bunun dýþýnda, Türkçe terim bulma ya da üretme çabasý süresince unutulmamasý gereken önemli
bir konu daha vardýr. Yabancý dillerde kimi terimler çok önceki yýllarda ve aydýnlatma ile ilgili
kavramlar bu günkü kadar geliþmeden, terimler günümüzdeki zenginliðe ulaþmadan oluþmuþ, dile
yerleþmiþ ve bu güne kadar gelmiþtir. Bu terimler bu gün için doðru terim olarak kabul edilemez.
Bu nedenle tek bir dildeki terimlerin tümünü doðru sanmak, bunlarý esas alýp Türkçe terimleri ona
göre oluþturmak oldukça sýk görülen temel yanlýþlardan biridir.

Doðaldýr ki Türkçe terimler üzerinde çalýþan kiþinin ya da ekibin, Türkçenin tüm özelliklerini çok
iyi bilmesi ve aydýnlatma konusuna da tam anlamýyla egemen olmasý gerekir.

Yapýlan çalýþma, yukarýda açýklanmýþ olan dördüncü yöntemle bir sözlük oluþturma amacý
güdüyorsa ve Türkçesi bulunmayan terimlerin sayýsý sekizyüzü aþýyorsa bunun  uzun süreli bir
çalýþma olacaðý açýktýr.

Son olarak YEM yayýnevinin bastýðý Aydýnlatma Sözlüðü, bir yýla yakýn bir çalýþma ile 1997 de
yayýmlanmýþtýr. Bu kýsa sürenin gerisinde 1970 yýllarýnda baþlamýþ ve yirmiyedi yýl sürmüþ bir
çalýþma vardýr. Bu yirmiyedi yýl içinde Aydýnlatma Sözlüðü, "Aydýnlatma Terimleri Sözlüðü" ve
"Aydýnlatma Terimleri" adlarý ile önce Türk Dil Kurumunca iki kez ve daha sonra, þimdiki adý
Yýldýz Teknik Üniversitesi olan kuruluþca üç kez yayýmlanmýþ ve tüm terimler bu yirmi yedi yýl
içinde test edilmiþtir. Yani, bir teknik terim sözlüðü, "haydi yapýverelim" gibi bir kararla kýsa
sürede oluþturulamaz.
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Kimi çevrelerce IÞIKLILIK terimi yerine PARILTI terimi önerilmektedir. Iþýklýlýk terimi, yakýn
kavramlarýn terimleri ile birlikte bir sözlük içinde yer almaktadýr. Parýltý teriminin ne gibi kapsamlý
bir çalýþma ürünü olduðu bilinmemektedir.

Iþýklýlýk terimi Fransýzcada (lumýnance), Ýngilizcede (luminance), Almancada (Leuchtdichte) ayný
kökten, ýþýk kökünden üretilmiþtir. Tanýmlarý ise aynýdýr. Bu terim bir fizik büyüklüðü anlatýr.
Yani, bu büyüklüðü veren bir  formül vardýr ve bu büyüklük fizik ölçme aletleri ile ölçülebilir.

Parýltý, Türkçe sözlüklerde "göze  çarpan  parlaklýk", "göze  çarpan  parýldama" olalarak
tanýmlanmaktadýr. Yani parýltý terimi ýþýða deðil, yüzeye ve göze baðlý, deðiþken ya da anlýk bir
görsel duyulanma verisidir.  Ölçülebilen bir fizik büyüklük deðil psikosansoriyel (ruhduyumsal)
bir veridir. Bu terim, CIE nin Uluslararasý Aydýnlatma Sözlüðünde Ýngilizcede (brightness) ve
Almancada (Helligkeit) da parlaklýk ve açýklýk gibi nesneye baðlý özelliklerle ilgili köklerden
üretilmiþtir. Tanýmlarýnda ise, bu terimlerin anlattýðý kavramýn, ýþýklýlýðýn, yaklaþýk psikosansoriyel 
karþýlýðý olduðu yazýlýdýr.

Yani, aceleyle ýþýklýlýk yerine baþka bir kavramý anlatan parýltý terimini önermek, sonra da parýltý
yerine daha da yanlýþ bir baþka terim bulmak zorunda kalmak, bilimsel bir çaba gibi
görünmemektedir.

Iþýklýlýk terimi, kimilerince, son iki hecesi ile ilgili olarak fonetik açýdan da eleþtirilmektedir.
Türkçede, yaþlýlýk, haklýlýk, tutarlýlýk, yararlýlýk, zararlýlýk, karlýlýk, akýllýlýk, sakallýlýk, anlamlýlýk,
eþanlamlýlýk, parçalýlýk, pasaklýlýk, yasaklýlýk, kapalýlýk, saklýlýk, farklýlýk, duyarlýlýk, kapsamlýlýk,
kararlýlýk, devamlýlýk gibi sözcükler hem günlük konuþma dilinde, hem bilimsel terim olarak
kullanýlmakta iken, ve belli bir durumu anlatmayý saðlayan "lülük"," luluk", "lilik", "lýlýk" ekleri
Türkçemizin bir zenginliði iken ýþýklýlýk terimine bu açýdan da karþý çýkmaya çalýþmanýn ne tür bir
çaba olduðunu düþünmek gerekir..

Hiç olmazsa ve en azýndan, akademik çevrelerden daha dikkatli ve daha doðru yaklaþýmlar
beklenmelidir.
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