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D LDE YEN DEN ADLANDIRMA HT YACI: RETRON MLER 

sa SARI* 

Özet: Dillerin söz varlõklarõ, çe itli etkenlere ba lõ olarak, zaman içerisinde 

de i ir ve geli ir. Ayrõca, ortaya çõkan her yeni kavramõ, geli meyi ya da 

ürünü adlandõrmak için yeni sözcüklere ihtiyaç duyulur. Bu sözcükler ekleme, 

birle tirme, kõrpma, harmanlama gibi çe itli sözcük yapõm yöntemleriyle 

olu turulabilece i gibi, örnekseme ya da alõntõlama yoluyla da dilin söz 

varlõ õna kazandõrõlabilirler. Retronimler ise kültürel, ekonomik ve teknolojik 

geli melere ba lõ olarak, bir kavramõn ya da ürünün çe itlenmesiyle beraber, 

ilgili kavramõn ilk ve özgün biçiminin, daha sonraki biçimlerinden ayõrt 

edilmesi ihtiyacõ sonucunda türetilmi  sözcükler ya da sözcük gruplarõdõr. 

Bu makalede, neolojizm terimi ba lamõnda retronim kavramõ Türkçeden 

örneklerle açõklanacak ve bunlarõn sõnõflandõrõlmasõ, önemi ve sözlük 

yazõmõndaki rollerine ili kin de erlendirmelerde bulunulacaktõr. 

Anahtar Kelimeler: Neolojizm, Retronim, Söz varlõ õ, Yeni sözcükler, Sözcük 

yapõmõ, Dil de i imi, Dil etkile imi 

Necessity for Renaming in Language: Retronyms 

Abstract: Words in languages change and evolve depending on various 

factors in due course. Besides, there is a need for new words to name every 

new concept, phenomenon or product. These new words may be constructed 

through various word formation processes such as addition,  compounding, 

clipping or blending. Besides, they may be included into lexicon as a result of 

the processes of analogy or borrowing.  As to retronyms, they are new words 

or phrases which are newly formed because of the necessity for naming the 

newly derived meanings of the old concepts/forms due to  cultural, economic 

and technological changes In this article, the notion “retronym” is 

introduced through examples from Turkish in the context of the term 

“neologism”, and some remarks related to their classification, importance, 

and roles in lexicography are  presented.   

Keywords: Neologism, Retronym, Lexicon, New words, Word formation, 

Language change, Language contact 

0. Giri  

Bir dilin söz varlõ õ; teknolojik ve kültürel geli meler, ba ka dillerle olan 
etkile imler, sadele tirme/özle tirme hareketleri gibi çe itli etkenler dolayõsõyla kõsa 
veya uzun bir zaman dilimi içerisinde de i ebilir. Yeni kavramlarõ kar õlamak 
amacõyla, daha önce dilde var olmayan sözcükler türetilir ya da ilgili kavramõ 
kar õlayan sözcükler ba ka dil(ler)den aynen alõnõp ço u zaman da uyarlanarak dilin 
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söz varlõ õna dahil edilir. Ayrõca, söz varlõ õ içerisindeki bazõ unsurlar kullanõmdan 
dü erken, bazõlarõ yerlerini alõntõ ya da yeni türetilen sözcüklere bõrakabilir. Bundan 
hareketle, yaygõn kullanõm alanõ bulmalarõna bakõlmaksõzõn, dilde daha önce var 
olmayan ya da var olan, fakat yeni anlamlar kazanan sözcüklerin tamamõnõ 
neolojizm (yeni öge) örne i olarak de erlendirmek mümkündür. 

Neolojizm (< Fr. néologisme), yeni bir kavramõ kar õlamak ya da mevcut bir 
kavramõ daha iyi tanõmlamak amacõyla türetilmi , dilin türetim kurallarõna uygunluk 
gösteren, fakat uydurma (coinage) ya da kopyalama sonucu da ortaya çõkabilen 
"yeni" sözcükleri ifade eden bir terimdir: illegal, ekstra (kopyalama); uygar, bayan 

(uydurma) vb. Bu yeni sözcükler (neolojizmler); biçim bilgisel (morfolojik), 
anlamsal (semantik) ya da biçim-anlamsal (morfo-semantik) boyut ta õyabilirler. 
Biçim bilgisel boyutta harmanlama, kõrpma, akronim vd. yöntemler aracõlõ õyla 
daha önce dilin söz varlõ õnda bulunmayan bir gösterge ortaya çõkarõlõr ve bu 
gösterge, anlamõ açõsõndan, kendisine kaynaklõk eden ilk gösterge ya da 
göstergelerden farklõ de ildir: elmek (< elektronik mektup), foto (< foto raf), OHAL 
(< ola anüstü hal) vb. Var olan gösterge anlamsal boyutta i lev de i imi, 
e retileme ya da ad aktarõmõ yoluyla yeni bir anlam kazanarak, öncekiyle farklõ ya 
da kõsmen ili kili kavramlarõ ifade eder hâle gelir: kapkaç (< kap-+kaç-), aslan 

'cesur ki i’, batõ ‘Avrupa ülkeleri’ vb. Biçim-anlamsal boyutta ise ekleme, geri 
türetme ve birle tirme ile yeni göstergeler i letilir ve bunlar, hem görünü  hem de 
anlam bakõmõndan, kendisini olu turan öge(ler)den farklõlõk gösterir: gözlük, bay- (< 
bayõl-), gecekondu vb. Ayrõca, i lekli ini yitirmi , dil konu urlarõnca unutulmu  
eskicil göstergelere yeniden kullanõm alanõ kazandõrma yoluyla da neolojizmler 
ortaya çõkabilir: budun (bilimi), özge vb. 

Neolojizm, di er bazõ disiplinlerde de benzer kavramlarõ ifade etmektedir. 
Örne in psikiyatride, sadece tek bir konu ur için anlamlõ durumda olan ve genel 
anlamlarõndan ba õmsõz nitelik ta õyan sözcüklerin kullanõmõ durumunu ifade eder 
(Berrios 2009: 481). Bu durumun çocuklarda gözlemlenmesi normaldir, fakat 
yeti kin bireylerde ortaya çõkmasõ, izofreni de dahil olmak üzere, çe itli dü ünce 
bozukluklarõna i aret eder. Ayrõca otizm hastalarõ da neolojizmler üretebilirler 
(McKenna 2007: 363). Aksan (2004: 243) da, dili ö renmekte olan çocuklarõn 
örnekseme yoluyla türetmeler yaptõ õna dikkat çekmektedir. Dolayõsõyla, çocuk 
dilindeki örneksemeli türetmeleri de "çocuk neolojizmleri" olarak adlandõrabilmek 
mümkündür. Ayhan Songar (1986: 26) ise, bu ba lamda, neolojizmleri "kelime 
uydurma" olarak tanõmlamakta ve dört grupta incelemektedir: sembolik varlõklar ve 
ki iler için kullanõlan sözcükler; yalancõ ilmi (pseudoscientifique) sözcükler; ruhsal 
ve fiziksel durumlar, arzular ve cinsel duygular için kullanõlan sözcükler; anlamsõz 
ve herhangi bir sisteme uymayan, bizzat hastanõn kendisi için dahi anlam ta õmayan 
kelimeler. 

Neolojizmler ço u durumda teknolojik, kültürel ya da bilimsel geli melerin 
sonucu olarak ortaya çõkan yeni kavramlarõ adlandõrmada kullanõlõr. Örne in, 
'karma õk i lem ve hesaplamalarõ hõzlõ bir ekilde, otomatik olarak yapabilen ve 
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bilgilerin dijital olarak saklanmasõnõ mümkün kõlan cihaz'õn üretilmesi ve 
yaygõnla masõ biçim-anlamsal boyutta bilgisayar neolojizmini ortaya çõkarõrken, 
'herhangi bir belgenin bilgisayar ortamõna aktarõlmasõnõ sa layan alet'in üretilmesi 
de, aynõ boyutta tarayõcõ neolojizminin türetilmesine neden olmu tur. Bu hususta 
Fowler (1908: 19), her yenili in, adõyla beraber ortaya çõktõ õnõ, bu adlarõn da 
ço unlukla ilgili yenilikleri ortaya çõkaran ya da bunlarõn ortaya çõkmasõnõ sa layan 
ki ilerce türetildi ini belirtmektedir. Bazen bu yeniliklerin adlarõ, o yenili i 
üreten/bulan ki i ya da ki ilerin adlarõyla aynõ olabilir. Bu duruma örnek olarak, 
Hulusi Behçet tarafõndan te his edilen bir hastalõ õn hem ulusal hem de uluslararasõ 
tõp literatündeki adõ olan Behçet Hastalõ õ (Behçet's Disease) ya da Alman fizikçi 
Heinrich Rudolf Hertz'in tanõmladõ õ frekans birimi olan hertz gösterilebilir. 
Teknolojik, kültürel ya da bilimsel geli melere ba lõ olarak ortaya çõkan yeni ürün 
ve kavramlarõn adlarõnõn farklõ dillere uyarlanmasõ noktasõnda ya da 
özle tirme/sadele tirme gibi dil politikalarõ kapsamõnda, dilin tarihi dönemlerinde 
kullanõlmõ , fakat son zamanlarda i lekli ini yitirmi  sözcüklerin yeniden 
kullandõrõlmasõ yoluyla da neolojizmler ortaya çõkabilir. Bu tür neolojizmler ise, bir 
alt tür olarak arkaizm 'eskicillik' eklinde tanõmlanmaktadõr. 

Szymanek'in (2005: 430) "türetimsel neolojizmler" (derivational neologisms) 
olarak adlandõrdõ õ, kökleri dilde bulunan, üretimsel ekillere göre olu turulmu  
karma õk sözcükler ya da ngilizcedeki blurb, googol gibi ex-nihilo (yoktan var 
edilmi ) örnekler (McArthur 1992: 876) bu ba lamda ele alõnabilir. Bunlarõn yanõ 
sõra, yabancõ dillerden yapõlan biçimsel ya da anlamsal kopyalamalar ve 
jenerifikasyonlar1 aracõlõ õyla dilin söz varlõ õna dahil olan yeni sözcükler de 
neolojizm örnekleri arasõndadõr. 

Adrienne Lehrer (2003: 369-370)'e göre bazõ neolojizmler, genellikle 
okuyucunun/dinleyicinin dikkatini çekmek ya da reklamlarda akõlda kalõcõlõ õ 
artõrmak için, "etkisel amaç"a yönelik olarak kullanõlõr ve kelime oyunu ya da 
cinaslar sonucu ortaya çõkar. Her ne ekilde meydana gelmi  olursa olsun, 
neolojizmler, ortaya çõktõklarõ anda sözcükselle mi  olurlar; di er bir ifadeyle, 
belirli bir yapõ ve anlamla dilin söz varlõ õndaki yerini alõrlar. Kullanõma ba lõ 
olarak da zaman içerisinde benimsenip gelenekselle ebilir ya da yaygõn kullanõm 
alanõ bulamayõp unutulabilirler.  

Neolojizm örneklerinden biri de, retronimlerdir. 

                                                 
1  Marka ya da ürün adlarõnõn daha genel bir kavramõn ya da eylemin gösterenleri olmasõ 

sonucu ortaya çõkan sözcükler; örne in Aspirin > aspirin 'a rõ kesici, ate  dü ürücü ve 
kanõ sulandõrõcõ olarak kullanõlan beyaz renkli hap' ve Çiti > çitile- 'kirini çõkarmak için 
çama õrõn iki yanõnõ birbirine sürtmek' (açõklamalar Türkçe Sözlük'ten alõnmõ tõr). Bir 
marka ya da ürün adõ, aynõ anda hem ad hem de eylem tabanõ olarak, ses dizgesine uygun 
bir ekilde dildeki yerini alabilir. Bunun en bilinen örneklerinden birisi de Photoshop adlõ 
bilgisayar programõ adõnõn foto oplu, foto oplanmõ  'üzerinde de i tirme yapõlmõ  
(foto raf)' ve foto opla- 'bir foto rafõn üzerinde de i tirme yapmak' yapõlarõdõr. 
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1. Retronim Nedir?  

Bir kavram ya da ürün, ortaya çõktõ õ anda genellikle tek tiptir; di er bir 
ifadeyle, çe itlenme göstermez. Zaman içerisinde, özellikle teknolojik, bilimsel ya 
da sanatsal geli melere ba lõ olarak, bu "tek tip"lilik ortadan kalkabilir ve yerini 
çe itlilik alabilir. Dolayõsõyla da ayõrt edicili e ihtiyaç duyulur. Örne in, ilk 
üretildiklerinde saatler tek tiptir, fakat teknolojik geli melere ba lõ olarak 
çe itlenme artmõ  ve kol saati, masa saati, duvar saati; bunun yanõ sõra metalik saat, 
plastik saat, hesap makineli saat, kronometreli saat, dijital saat gibi türler ortaya 
çõkmõ tõr. Retronim (< ng. retronym < Lat. retr(o)- 'geri, arka' + ng. -onym 'ad, 
sözcük'), bu çe itlili i tanõmlamak üzere, özgün bir kavram ya da ürünün ilk 
biçimine ait adõ, kendisinden kaynaklanan çe itlerinden ayõrt etmek için kullanõlan 
yeni sözcük, tamlama ya da söz öbeklerini ifade eder (Denham ve Lobeck 2012: 
305). Bu terimi ilk kez kullanan, Amerikalõ gazeteci Frank Mankiewicz olmu , 
William Safire de, The New York Times gazetesine yazdõ õ kö e yazõsõyla terimin 
yaygõnla masõnõ sa lamõ tõr (Safire 2007). American Heritage Dictionary'nin 
be inci baskõsõnda ise retronym maddesi u ekilde yer almaktadõr:  

"Bir zamanlar tek ba õna kullanõlan bir terimin, yeni bir geli meyi 
kar õlayan ilgili ba ka bir terimden ayõrt edilmesi ihtiyacõ sonucu olu turulan 
sözcük ya da cümleciktir; örne in elektrikli gitara kar õlõk akustik gitar ya da 
dijital saate kar õlõk analog saat." (AHD 2011). 

Benzer bir örnek olarak, otomotiv sektöründeki geli meler sonucunda araçlarda 
kullanõlan yeni bir vites türü, otomatik vites geli tirilmi  ve ilk üretilen türdeki, 
klasik tarzdaki vitesi bu yeni vitesten ayõrt etmek için düz vites retronimi türetilmi ; 
dizüstü bilgisayarlarõn tasarlanmasõnõn ardõndansa, ilk tip bilgisayarlarõ tanõmlamak 
için masaüstü bilgisayar retronimi kullanõlõr olmu tur. Dolayõsõyla retronimler, 
daima ilk ve özgün biçimleri ifade etmede kullanõlõrlar ve tanõmlamada ayõrt edicilik 
i levi görürler. 

1.1. Retronimlerin Özellikleri 

Özellikle ürün ve objelerin farklõla õp özelliklerini artõrmalarõyla beraber, eski 
biçimlerinin yeni biçimlerinden ayõrt edilmesi zorunlu bir hâl almõ tõr. Televizyon 

sözcü ünün retronimleri olan siyah beyaz televizyon (renkli televizyona kar õlõk) ya 
da tüplü televizyon (LCD televizyona kar õlõk) bu duruma birer örnektir; fakat buna 
ra men yine de belirli bir televizyon kastedildi inde, retronime ihtiyaç duyulmadan 
televizyon adõ tek ba õna kullanõlabilir. Dolayõsõyla retronimlere, sadece ayõrt 
edicilik ihtiyacõ do du unda ba vurulur. Bu, bütün retronimlerin ortak özellikleri 
arasõndadõr. Bundan hareketle; farklõ nitelikte birden fazla televizyonun bulundu u 
bir ortamda konu ucu, kar õsõndakine "LCD televizyonlarõn fiyatlarõ ne kadar?" 

eklinde ayõrt edicilik ta õyan bir soru yöneltebilir. Aynõ ekilde, yazõcõnõn 
retronimleri olan nokta vuru lu yazõcõ, siyah beyaz yazõcõ ifadeleri genel ba lam 
içerisinde kullanõlmayabilir: "Bir yazõcõ alaca õm." ya da "Yazõcõdan çõktõ almak 
gerekecek."; sadece belirli nitelik vurgulanmak istenildi inde retronime ba vurulur: 
"Nokta vuru lu yazõcõlar daha az enerji harcar." gibi. 
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Bazõ durumlarda, bir retronime ihtiyaç duyulsa dahi orijinal biçimin kullanõmõ 
devam edebilir. Örne in posta orijinal biçimi, ula õm araçlarõyla ya da elden ele 
gönderilen geleneksel mektubu ifade ederken, e-posta, elektronik cihazlar üzerinden 
gönderilen ve yazõnõn yanõ sõra foto raf, video, ses gibi dijital dosya türleri de 
barõndõrabilen iletileri belirtir. Dolayõsõyla Türkçede, postanõn, kendisinden geli en 
yeni bir türe sahip olmasõna kar õn, geleneksel posta türünü yeni elektronik 

postadan ayõrt etmede herhangi bir retronime ihtiyaç duyulmamõ tõr. Bunun nedeni 
ise, elektronik yollarla gönderilen posta için genellikle e-mail ya da mail 
alõntõlarõnõn kullanõlmasõ olmalõdõr. Aksi hâlde ba lam dõ õnda kullanõlan 
"Gönderdi im posta alõcõsõna ula mamõ ." gibi bir ifadede, kastedilmek istenen net 
olarak anla õlamayacaktõr. Bu durumun aksine ngilizcede, klasik postayõ elektronik 
postadan (e-mail) ayõrt etmek için snail mail ya da surface mail retronimleri 
kullanõlmaktadõr; tersi durumda, anlam bulanõklõ õ ortaya çõkmõ  olacaktõ. 

Bazõ retronimler, ortaya çõktõklarõ anda, orijinallerinin tamamen kullanõmdan 
kalkmasõna neden olabilirler. Örne in, kinci Dünya Sava õnõn ba ladõ õ yõllara 
kadar Birinci Dünya Sava õ, sadece Dünya Sava õ olarak tanõmlanmaktaydõ: "Dünya 

sava õ dindikten sonra yapõlan muhtelif iktisat politikalarõ, tecrübeleri ümit edilen 
neticeleri vermemi tir." (25 Mayõs 1932 tarihli Cumhuriyet gazetesinden). kinci 
Dünya Sava õnõn ardõndan, orijinal yapõ olan Dünya Sava õ kullanõlmaz olmu , 
yerini Birinci Dünya Sava õ retronimine bõrakmõ tõr. 

Retronimlerin olu umlarõnda sayõ adlarõna ya da orijinallik belirten ifadelere 
sõkça ba vurulabilir. Bu durum, daha çok ki i, ürün ya da film adõ gibi özel adlarda 
görülür: I. Mehmet, PlayStation 1, Star Wars: The Original gibi. Yön adlarõ, 
retronimlerde yeni co rafyalarõ eskisinden ayõrt etmede kullanõlabilir. Do u Berlin, 

Kuzey Kõbrõs vs. Eski ve gerçek sõfatlarõ da retronimlerde sõkça görülen unsurlar 
arasõndadõr: eski edebiyat, eski Türk iiri; gerçek hayat vs. 

Olson (2001: 2), daha önce var olan, fakat kendileriyle aynõ anda var 
olmayanlarõndan ayõrt edilmesi zorunlu durumda bulunmayan e yalar ya da 
yöntemler için, günümüzde çok sayõda "modifiye edilmi " terim bulundu unu; 
eskiden, el yordamõyla haritacõlõk yerine sadece haritacõlõk'õn mevcut oldu unu, 
çünkü tüm haritacõlõk i lerinin elle yapõldõ õnõ; fakat bilgisayar teknolojisiyle 
beraber dijital haritacõlõk'õn ortaya çõktõ õnõ ve eski haritacõlõk yönteminin el 

yordamõyla haritacõlõk olarak adlandõrõlmaya ba landõ õnõ belirtir. Dolayõsõyla el 

yordamõyla haritacõlõk ifadesi bir retronimdir, haritacõlõk ise her iki haritacõlõk 
türünü genel olarak ifade eden kapsayõcõ bir terim olarak kullanõlmaya devam 
etmektedir. 

Ayõrt edici bir örnek olarak tren, günümüz artlarõnda standart yapõ ve hõzdaki 
raylõ ula õm aracõnõ genel olarak tanõmlarken, hõzlõ tren, standart trenden çok daha 
hõzlõ yol kat etme özellli ine sahip treni ifade eder. Trenlerin ilk biçimleri olan ve 
buhar gücüyle çalõ an trenleri tanõmlamak içinse buharlõ tren retronimi kullanõlõr. 
Bu kullanõm tercihlerini u ekilde görselle tirmek mümkündür: 
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 tren   'standart tren'      (geneli gösterir)  

    tren (ilk biçim) hõzlõ tren   'daha hõzlõ tren'   (yeniyi gösterir)   

 buharlõ tren  'eski tren'   (ilk biçimi gösterir/retronim) 

Bunlarõn yanõ sõra yüksek hõzlõ tren neolojizmi de, son zamanlarda hõzlõ tren'e 
alternatif olarak YHT akronimi ile kullanõlmaya ba lanmõ tõr. Özetle, buharlõ tren en 
eskiyi gösteren retronim, yüksek hõzlõ tren ise en yeniyi gösteren neolojizmdir. 

1.2. Retronimlerin Sõnõflandõrõlmasõ 

Retronimleri, yapõlarõ bakõmõndan genel itibariyle (a) ad tamlamasõ eklindeki 
retronimler ve (b) sõfat tamlamasõ eklindeki retronimler olarak sõnõflandõrmak 
mümkündür. Bu sõnõflandõrmaya ait örneklerden bazõlarõ unlardõr: 

(a) 

cep saati (kr . kol saati, masa saati, duvar saati) 

banyo sabunu (kr . yüz sabunu, defne sabunu) 

at arabasõ (kr . motorlu araba, el arabasõ) 

el yazõsõ (kr . matbu yazõ, daktilo yazõsõ) 

ev telefonu (kr . cep telefonu, uydu telefonu) 

(b) 

organik süt (kr . uzun ömürlü süt) 

katõ sabun (kr . sõvõ sabun) 

õslak imza (kr . dijital imza) 

analog saat (kr . dijital saat) 

kaymaklõ yo urt (kr . kaymaksõz yo urt) 

basõlõ kitap (kr . dijital kitap) 

düz vites (kr . otomatik vites) 

Bu emanõn ilk sütunundaki tamlamalar, yeni türevlere kar õ daima "asõl"õ 
tanõmlamaktadõr. Di er bir ifadeyle, örne in dijital kitap türü ortaya çõkmamõ  
olsaydõ, basõlõ kitap retronimine ihtiyaç duyulmayacaktõ ve sadece kitap sözcü ü 
kullanõlmaya devam edecekti. 

Bunun yanõ sõra, retronimleri tematik olarak sõnõflandõrmak da mümkündür. 
Böyle bir sõnõflandõrmada retronimler; yer adlarõ, ürün adlarõ, ki i adlarõ, kavram 
adlarõ, tarihsel olay adlarõ vb. ba lõklar altõnda sõralanabilir. Yapõlacak bu çalõ ma, 
dildeki güncel e ilimleri gösterecek ve bunun yanõ sõra retronimlerin hem anlam 
hem de yapõ bakõmõndan daha detaylõ bir ekilde incelenmesini sa layacak, ayrõca 
dildeki konumlarõnõn ve i levlerinin belirlenmesini kolayla tõracaktõr.  
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1.3. Retronimler ve Sözlükçülük 

Sözlük yazõmõnda ortaya çõkan önemli soru(n)lardan biri de, sözlük birimlerin 
düzenlenmesiyle ilgilidir. Hangi unsurlarõn sözlü e dahil edilece i, hangilerinin 
dahil edilmeyece i, sözlük yazarlarõnõn ve sözlükbilimcilerin kar õsõnda önemli bir 
husus olarak durmaktadõr. Bu kapsamda, retronimlerin, var olan bir kavramõ yeni bir 
ekilde belirtmeleri dolayõsõyla, ilgili maddelerin altõna birer alt madde olarak 

eklenmeleri kullanõ lõ bir yöntem olacaktõr. Örne in saat madde ba õnõn alt madde 
ba larõ analog saat, cep saati olarak düzenlenebilir. Bunlardan cep saati Türkçe 
Sözlük'te yer alõrken, analog saat yer almamaktadõr ve bu da sözlük içeri i ve 
düzeniyle ilgili önemli bir eksikli e i aret etmektedir. Bu yapõlarõn birer retronim 
oldu u da sözlükte belirtilmesi gerekli hususlar arasõndadõr ve bu sayede sözlük 
kullanõcõlarõ, kavramlarõn çe itlenmeleri konusunda da bilgi sahibi olacaklardõr.  

2. Sonuç 

Retronimler, sözcük türetiminde ve kavram kar õlamada kullanõlan yöntemler 
arasõnda olup yeni ya da farklõla an kavram ve ürün adlarõnõn tanõmlanmasõ ile 
bunlarõn sözcükselle tirilmesi noktasõnda büyük öneme sahiptir. Retronimler 
üzerine hazõrlanacak kapsamlõ bir ara tõrma sonucunda, bu yapõlarõn dildeki i levleri 
ve kavram kar õlamadaki faydalarõ net olarak ortaya konulmu  olacaktõr. Ayrõca, bir 
önceki bölümde de de inildi i üzere, sözlük yazõmõnda retronimlerden 
faydalanõlabilir ve bu sayede, hazõrlanan sözlükler daha fazla terim ve açõklama 
barõndõrõr hâle getirilerek, kullanõlabilirlikleri artõrõlabilir. Tüm bunlarõn yanõ sõra, 
retronim terimine uygun bir Türkçe kar õlõk bulunmasõ da, konuyla ilgili yapõlmasõ 
gerekenler arasõndadõr. Bu noktada, geri adlandõrma ya da yeniden adlandõrma, 
terimin Türkçe kar õlõklarõ olarak dü ünülebilir. 

Kõsaltmalar 

Fr. : Fransõzca 

ng. : ngilizce 

Lat. : Latince 

vb. : ve benzeri 

vd. : ve di erleri 
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