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IÞIKLILIK VE PARILTI TERÝMLERÝ KONUSU

Türkçede, aydýnlatma tekniði ile ilgili bir çok terim yanlýþ kullanýlmaktadýr. Bunlarýn baþýnda
ýþýklýlýk yerine kullanýlan parýltý  terimi gelmektedir. Iþýklýlýk fizik bir büyüklük olup ölçülebilir,
hesaplanabilir ve tanýmý belli bir birimi vardýr. Parýltý ise ýþýklýlýðýn psikosansoriyel karþýlýðý olup,
ruhsal bir duyulanmayý anlatan terimdir ve nesnel olarak ne ölçülebilir, ne hesaplanabilir ne de bir
birimi vardýr.

Iþýklýlýk ve parýltý terimlerinin yabancý dillerdeki karþýlýklarý aþaðýda verilmiþtir. Bu terimler
Uluslararasý Aydýnlatma Komisyonunca kabul edilmiþ terimlerdir.

Iþýklýlýðýn baþlýca yabancý dillerdeki karþýlýðý þöyledir:

Fransýzca luminance

Ýngilizce luminance

Almanca leuchtdichte

Ýspanyolca luminancia

Ýtalyanca luminanza

Hollandaca luminantie

Polonyaca luminancja

Ýsveççe luminans

Almanca "leucht" ýþýkla ilgili terimlerin üretilmesinde kullanýlan kök olduðuna göre, ve tüm öteki
dillerde de bu terimler "lum" kökünden yani ýþýk kökünden üretilmiþ olduðuna göre Türkçede de bu 
kavramýn ýþýk kökünden üretilmiþ bir terim olmasý gerekir. Bu nedenle bu kavramýn karþýlýðý,
Türkçe'de ýþýklý olma anlamýna gelen ýþýklýlýk terimidir. Týpký kararlý olma anlamýna gelen
kararlýlýk, akýllý olma anlamýna gelen akýllýlýk, tutarlý olma anlamýna gelen tutarlýlýk ve benzerleri,
baðýmlýlýk, bakýmlýlýk, yararlýlýk, yaþlýlýk, haklýlýk, saklýlýk, duyarlýlýk, kapalýlýk, devamlýlýk,
pasaklýlýk, farklýlýk... gibi

Parýltýnýn karþýlýðý ise yabancý dillerde þöyledir:

Fransýzca luminosité

Ýngilizce brightness

Almanca helligkeit

Ýspanyolca esplendor

Ýtalyanca birillanza

Hollanda dilinde helderheid

Polonya dilinde jaskravase

Ýsveççe luminositet

Fransýzca ve Ýsveç'çede bu terim için "lum" kökünden yararlanýlmýþ olmakla birlikte anlam
bakýmýndan temel bir fark yaratýlmýþ, bunlara izlenimsel, yani sübjektif (öznel) bir anlam
verilmiþtir. Öteki dillerde ise, parlaklýk ve açýk renkli imiþ gibi algýlanmasý kavramlarýndan
yararlanýlmýþtýr. Türkçe'de bu kavramý anlatan en uygun terim parýltýdýr.



Sonuç olarak, parýltý teriminin ýþýklýlýk terimi yerine kullanýlmasý, yabancý dillerdeki tanýmý
bakýmýndan yanlýþ olduðu gibi, bu yanlýþta direnen çevreler, iki ayrý kavram için iki ayrý terim
kullanamamak gibi bir çýkmazýn içindedirler.

Oysa, gerek ýþýklýlýk terimi ve tanýmý gerekse parýltý terimi ve tanýmý Türk Dil Kurumu yayýnlarýnda 
1973'ten beri yani 36 yýldan beri yer almakta ve 1997'de geniþleterek Yem Yayýnlarý'nca
Aydýnlatma Sözlüðü adýyla yayýmlanan sözlükte ayný biçimde yer almaktadýr. 1997'de yayýmlanan
Aydýnlatma sözlüðü, ayný yýl CIE'nin ilgili kiþilerine posta ile yollanmýþ, ve elden verilmiþtir.  

Bu açýklamalara, bilimsel alanda bilimsel ciddiyetin ön koþul olmasý nedeni ile gerek duyulmuþtur.

Prof. Þazi Sirel
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