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TÜRKÇE’NİN “YALANCI EŞDEĞERLERİ” (FAUX AMIS) 

Öz 

Fransızca’da “faux amis” biçiminde ifadesini bulan “yalancı eşdeğerler” terimi, 

dilbilimde “farklı dillerin yazım veya sesletim bakımından aynı veya çok benzer 

olmasına rağmen anlamları farklı olan sözcükler” için kullanılmaktadır. Bu olgu di-

limizde son zamanlarda “sözde eşdeğerler” olarak da adlandırılır. Örnek olarak 

Türkçe’de "sosyete haberleri" anlamında kullanılan “magazin” sözcüğü Fransız-

ca’da “magasin” yazımıyla “mağaza”, İngilizce’de ise “magazine” yazımıyla “silah 

şarjörü” ve “dergi” olarak algılanır. Benzer şekilde yine İngilizce’de “asparagus” 

sözcüğü "kuşkonmaz bitkisi" anlamına gelirken, Türkçe’mizde "yalan, uydurma 

haber" olarak anlaşılır. Bu çalışmada “yalancı eşdeğerler” olgusunun kökeni, “ger-

çek eşdeğerler”den (true friends) ayrımları, türleri, iletişimde ve özellikle başka dil-

lerin ve Türkçe’nin yabancı dil olarak ediniminde ve çevirideki tedirgin edici nite-

liklerine ve bilimsel yönden farklılıklarına değinmektedir. Çeşitli dillerden karşı-

laştırmalı bol “sözde eşdeğer” örnekleri veren bu çalışma araştırmacılara Türkçe-

deki “yalancı eşdeğerler” konusunda daha fazla araştırma yapılması konusunda ışık 

tutmaktadır. 

           Anahtar kelimeler: yalancı eşdeğer, gerçek dost, sözde/yalancı eşdeğer, 

faux ami, iletişim, yabancı dil edinimi 
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TURKISH “FALSE FRIENDS” (FAUX AMIS) 

Abstract 

False friends (faux amis) are words or expressions that have similar forms to one in 

a person's native language, but a different meaning as in the English examples of 

magazine  “periodical” and French magasin “shop” being used in different con-

tects. Such conceptions constitute communication problems and foreign language 

teaching by causing confusion and misinterpretation, plus lead to mistakes in the 

field of translation. Another example is “asparagus”, which is an ordinary plant in 

general language, but curiously enough used by Turks in the sense of “fake news.” 

In this article an analysis of the concept of “false friend”, its origin, its difference 

from true friends, varieties, inconveniences and many examples both in Western 

languages and Turkish  

          Keywords: false friends, faux amis, true friends, communication, foreign 

language teaching, translation  

1 “YALANCI EŞDEĞER” KAVRAMI  

Diller arasında ortak kökten gelen kelimeler vardır, sözgelimi Türkçe’de ve Arapça’da  “sabah” 

ve “aşk” bunlardandır; her iki dili konuşanlar bu sözleri anlar. Çağdaş iletişimden kaynaklanan 

“telefon” internet”  gibi kelimeleri de bugün herkesin anlaması aralarındaki iletişimde rahatlık 

sağlar. Ancak bazı sözler farklıdır. Aynı dil içerisindeki lehçeler arasında dahi yapı ve ses özel-

likleri bakımından birbirine benzeyen, ancak anlamları farklı olan sözleri yanlış algılarız. İleti-

şimi olumsuz etkileyen, yabancı dil öğreniminde ve öğretiminde yanlış anlaşılmalara neden olan 

(Ionescu, 2011), çeviride hatalara yol açanlar vardır. “Yalancı/Sözde eşdeğer” olarak nitelendi-

rilen bu kelime gruplarına dikkat etmek, o kelimelerin ses ve yapı özelliklerinin yanı sıra anlam 

alanlarına da hâkim olmak, bu tür hataları veya eksiklikleri en aza indirgeyecektir (McMaster, 

2004).  

2 “YALANCI EŞDEĞERLER”IN KÖKENİ  

Dilbilimdeki “yalancı eşdeğer” kavramını taşıyan konsept literatüre ilk kez 1928 yılında J. Ko-

essler ve M.; Derocquigny adlı iki Fransız dilbilimcinin “Les faux amis ou les trahisons du vo-

cabulaire anglais” (İngilizcedeki bazı sözcüklerin görünmez tehlikeleri/hainlikleri) isimli bir 

kitap çıkarmasıyla girdi. Bu eserde yazarlar “çevirmenin yalancı eşdeğerler” ifadesini kullanır-

ken bildikleri iki dilden birbirine direkt aktarma yaptıklarında garip bir şekilde aldatıldıklarını 

hissettiklerini gördüler. Bunları önce bilinçli bir biçimde inceleyerek kendilerine göre dört türe 

ayırdılar: diliçi/dildışı-diakritik/senkronik. Bu türlerin özelliklerini aşağıda inceleyeceğiz. 

3 “YALANCI EŞDEĞERLERIN” YAYGINLIĞI VE ÖNEMİ 

“Yalancı eşdeğerler”e Türkçe’de de zaman zaman “sahte arkadaş”, “sözde denkteş” biçiminde 

karşılıklar da verilmiş olup orijinal dilden hedef dile yapılan aktarımlarda (loanwords) zaman 

zaman sürpriz biçimde farklı aktarılmasında görülür.  Bu kavrama İngilizce’de “false 

friends”Almanca’da. “falscher Freund”, İtalyanca’da “falso amico”, İspanyolca’da “falso ami-

go” denir (Seelbach, 2002). 
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Yalancı eşdeğerler bazen aynı etimolojik kökten gelir. Aynı köklü sözcüklere eş asıllı (cognate) 

sözcükler denir. Ancak yalancı eşdeğerler daima eş asıllı olmak zorunda değildir. Sözgelimi 

Türkçedeki "eşik" sözcüğü bazı diğer Türkî dillerde "kapı" anlamında kullanılır (Nişanyan, 

2018). Bu iki sözcük de eski Türkçe “eşü-“ (kapamak) fiilinden gelir ve eş asıllıdır. Ancak za-

manla anlam kaymasına uğramış ve “yalancı eşdeğer” olmuştur. Yalancı eşdeğerler her zaman 

yukarıdaki örneklerdeki gibi bariz olmayabilir. Bazen aynı anlama geliyormuş gibi görünen 

sözcükler kısmen yalancı eşdeğer olabilir.  

Bu durum özellikle yabancı dillerden alıntı sözcüklerde görülür. Başka bir dile geçen sözcük 

burada farklı bir evrimsel çizgi izleyerek orada aslından kısmen farklı bir anlamda kullanılır 

(Šefčíková, 2016).. Örneğin Latince “preservativus” sözcüğünün Batı dillerindeki ilk ve en yay-

gın anlamı "koruyucu"dur ve özellikle besinlere ve çeşitli maddelere eklenen koruyucu madde-

leri tanımlamakta kullanılır. Prezervatif sözcüğünün Türkçedeki (ve pek çok dildeki) anlamı ise 

hamilelikten "koruyan" kondomdur. Yani sözcük aslına kısmen sadık kalmış bir yalancı bir 

eşdeğerdir. Bazı dillerde yiyeceklerdeki katkı maddesi anlamında kullanıldığında komik bir 

durumla karşılaşılır: “I don't like this strawberry jam: it tastes like it has too many condoms in it 

(voxy, 2011).   

Yalancı eşdeğerler yabancı dil öğreniminin en aldatıcı unsurlardır (Aboux, 2003). Yeni bir dil 

öğrendiğimizde güvenerek kullandığımızı sandığımız bir kelime farkından olmadan başka bir 

şey kastettiğimizdeki bizi zor durumda bırakabilir; bundan ancak önceden tedbir ve eğitim yo-

luyla korunabiliriz (Wandruszka, 1977). 

Batı dilleri arasında en yaygın yalancı eşdeğer sirkülasyonunun belki de Latin ve Germen kö-

kenli zıtlıklarından dolayı İngilizce ile İspanyolca arasında olduğunu söyleyebiliriz (Šefčíková, 

2016). Sözgelimi İngilizce’de “library”, kitap ödünç alınabilen bir kütüphane anlamına geldiği 

halde İspanyolca bir yalancı eşdeğer olan “librería” “kitap satın alınan bir “kitabevi”dir (Prado, 

2003). İspanyolca’da “olay” anlamına gelen “suceso” kelimesi İngilizce’de “success” (başarı) 

anlamına gelir. “Fastidious speech” sözü İngilizcede “rahat anlaşılan ifade” anlamına gelirken 

bu söz İspanyolcada tam tersine “dinlemesi sıkıcı” ifade anlamındadır (Stašková, 2002).). “My 

nose is bleeding because I am very constipated” ifadesi anadili İngilizce olan birine çok komik 

gelir; çünkü “constipated” kelimesi İngilizce’de “burun tıkanıklığı” için  değil “”kabızlık” bağ-

lamında kullanılır.” (Encarnación, 2007) Bazen tuhaflıklar müstehcen boyutlara taşınır, hatta bu 

durum Latince gibi aynı dil grubundaki iki dil arasında görünebilir (Frunza, 2006). İspanyolcada 

“tava sapı” anlamına gelen “cazo” İtalyanca’da “penis” olarak algılanır (eloihr, 2018). Türkçe 

ile İspanyolca arasındaki şu iki yalancı eşdeğer örneği çarpıcıdır: İspanyolca’da sadece “söz, 

laf” anlamına gelen “palavra”nın Türkçemizde “atmasyon, mübalağa” anlamına geldiğini ço-

ğumuz bilir. Aynı şekilde Türkçe’deki “para” sözcüğü de İspanyolca’da “için” anlamına gelen 

“eş asıllı”  (cognate) olmayan bir “yalancı eşdeğer”dir. 

Almancadan birkaç örnek vermek gerekirse bu dilde “almak” anlamına gelen “bekommen” 

sözcüğünün İngilizce’deki “yalancı eşdeğeri” “to become” şaşırtıcı biçimde (olmak) anlamına 

gelmektedir. Yine Almancadaki “dahice” anlamındaki “genial” sıfatı İngilizce’de (sıcak, arka-

daş canlisi) demektir. Almanca – İngilizce arasındaki efsanevi yalancı eşdeğerlerden biri İngi-

lizce’de “hediye” demek olan “gift” sözcüğüdür. Bu sözcük Almanca’da büyük harfle başlaya-

rak “Gift” olarak yazıldığında “zehir” anlamına gelir.  

İtalyanca’da “rumore” (gürültü) sözcüğü anlamına gelirken İngilizce’de “rumour” biçiminde 

kullanılan bu sözcük “söylenti” biçiminde algılanır. Görüldüğü gibi “yalancı eşdeğerler” diller 

http://www.wikizero.co/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRXRpbW9sb2pp
http://www.wikizero.co/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRSVDNSU5Rmlr
http://www.wikizero.co/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvS2F0ZWdvcmk6VCVDMyVCQ3JrJUMzJUE3ZXllX3lhYmFuYyVDNCVCMV9kaWxsZXJkZW5fZ2UlQzMlQTdlbl9zJUMzJUI2emMlQzMlQkNrbGVy
http://www.wikizero.co/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvS29uZG9t
http://www.wikizero.co/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvJUM0JUIwc3BhbnlvbGNh
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arası iletişimde yanlış anlamaya çok müsaittir. EFL’de (İngilizce’nin yabancı dil olarak öğre-

nilmesi) ve algılamasındada büyük önem taşır. Bu çalışmada Türkçede çok fazla incelenmemiş 

olan yalancı eşdeğerler konusuna dikkat çekilmek istenmiş ve, konuyu çeşitli yönlerden ele 

alarak bu alanda akademik çalışma yapmış olanların gayretleri takdir edilmiş ve çalışmalardan 

örnekler paylaşılarak bir taraftan dil öğrenicileri ve öğretenlere ufak bir katkıda bulunulmak 

istenmiştir. 

4 “GERÇEK EŞDEĞERLER” (TRUE COGNATES/FRIENDS)  

Yeni bir öğrendiğimizde o dil ile kendi dilimiz arasındaki ortak kelimeleri araştırıp öğrenmek 

büyük koülaylık sağlar (Nation, 2003) Ortak kelimelerin anlamını kavradığımız sanki onlar bize 

gerçek dostlar gibi gelir. Farklı dillerde aynı kökten gelen veya ortak eşdeğerlerden kaynaklanan 

sözcükler iletişimde ve hedef dilin öğrenilmesinde büyük kolaylık sağlar; bunlara “”gerçek eş-

değerler” (true friends/cognates) bile denebilir (Ambrožová, 2014). Değişik dillerde bunlardan 

binlerce örnek mevcuttur. Yeni bir dil öğrenirken bu olgunun ne kadar önemli olduğu hemen 

ortaya çıkar. Dolayısıyla dil öğretmenlerinin ve öğrencilerin özellikle öğrenimlerinin ilk safha-

larında bu örneklerden yararlanmaları büyük rahatlama sağlar. Gerçek dostlar aynı kökten gelen 

sözcükler olduğu gibi çağdaş yaşamın getirdiği kültürel yakınlaşma sonucu da doğaldır. Mesela 

İngilizcede yaygın olarak kullanılan “sandviç”, “lazer”, “video”, “lider”, “otel”, “kontrol”, “pia-

no”, “trafik” gibi kelimeler dünya dillerinde  farklı yazılmalarına rağmen doğal olarak anlaşılır. 

Yabancı dil öğretenler bu kelimelere öğrencilerinin dikkatlerini çekerek onları cesaretlendirirler. 

“Gerçek dostlar” yani ortak köklerden gelen bu tür sözcükler öğrenciler için can simidi gibidir. 

Söz gelimi Türkçe’yi öğrenen Ortadoğulu komşularımızdan Araplar’ın ve Farsların şu sözcükle-

rimizi ilk kez öğrendiklerinde veya bizler onların dillerini öğrenirken ne kadar rahatladığımız 

malumdur:  

Arapça-Türkçe arasındaki ortak kelimelerimizden bazıları şunlardır: kitap, defter, kalem, ihra-

cat, zeytin, kafir, erzak, katil, ilim, alim, zalim, zulum, melek, hesap, aşk, mümin, iman, cami, 

cemaat, hayır, hafız, muvaffak, evvel, merhaba, mektep, sahife, selam, şube, lisan, nefis, valide, 

kalb, nehir, bina, emir, talebe, misal, mesele, hayat,: hekim, sulh, muhasebe, hakem, teselli, 

adet, ders, talebe, sabah, aile.  

Farsça ile Türkçe arasındaki ortak kelimelerden de şöyle bir demet sunabiliriz: abdest, asayiş, 

aşina, ateş, avize, bahane, bahar, beraber, beste, biçare, birader, bülbül, buse, cam, cengaver, 

cihangir, çabuk, derece, derya, efsane, endişe, ferman, hüner, keman, kemer, mümkün, müşteri, 

namaz, niyaz, pencere, peygamber, peynir, pilav, rehber, serbest, silahşör, şeffaf, şişe, telaffuz, 

yegane, zemin, zil, zindan, zira. 

Yukarıdaki kelimelerin hepsinin hem çıktıkları orijinal dilde hem de kullanıldıkları hedef dilde 

ortak olarak kullanıldıkları bilmek bu iki dilli kulanan ve öğrenenler için büyük rahatlama sağ-

lamaktadır.  

20. yüzyılda Türkçemizin bir yabancı dil olarak İngilizce’den daha çok etkilendiği Fransızca’nın 

hakim olduğu dönemde yeni kelimelerin Türkçe’ye ne kadar yoğun bir şekilde nüfuz ettiğini 

hep hatırlarız. İşte orijinalleri Fransızca ve Latince-Grekçe kökenli olup o dönemde Fransız-

ca’dan Türkçe’ye aktardığımız ve Türkçeleştirdiğimiz bir demet sözcük: “şarküteri” (charcute-

ri); “eşarp” (echarpe); asansör (ascenseur); diyet (diète);, 2. Modanın kalbine hoş geldiniz: 

Echarpe – Eşarp; “benzin” (benzine); kuaför (coiffeur)”; “gazoz” (gazeuse); “culotte” (külot); 

“aksesuar” (acccessoire); “alkol” (alcool); “alyans” (alliance); “antibiyotik” (antibiotique); 
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“apartman” (appertement); “balkon” (balcon); “banknot (bank-note)”; “avukat” (avocat); 

“bere” (béret); “biftek” (bifteck); “bisiklet” (bicyclette); “dans” (danse); “depresyon” (dep-

ression); “duş” (douche); “eşofman” (echauffement); “gardırop” (garderobe); “gofret” (ga-

ugrette); “hamak” (hamak); “hoparlör” (haut-parleur); “jartiyer” (Jarretière); “kamyon” 

(kamyon); “karikatür” (caricature); “kravat” (cravate); “mağaza” (magasin); “pankart” 

(pancarte); “piknik” (pique-nique); “pilote” (pilote); “şoför” (chauffeur); “sosis” (saucisse); 

“sütyen” (soutien-gorge); “randevu” (rendez-vous); “makyaj” (maquillage).  

Artık tamamının anlamını öğrenip dilimizde benimsediğimiz bu tür sözcüklerden günümüzde en 

çok İngilizce’den kaynaklananlara rastlamaktayız. İngilizce ile birlikte Batı dillerinin hemen 

hepsinde rastladığımız şu örnekler de doğal sözcük dağarcığımızın parçasıdır: taksi, spagetti, 

aspirin, anten, albüm, klasik, tv, ambulans, krem, dans, diploma, elektronik, egoist, enerji, ele-

ment, etnic, federal, feminist, ekstra, gaz, goril, gitar, helikopter, limon, doktor, video, telefon, 

restoran, servis, fotoğraf, mekanik, geometri, flüt, saksofon, piyano 

5 TÜRKÇE’NİN, İNGİLİZCE’NİN VE ALMANCA’NİN “YALANCI EŞDEĞERLERİ-

NİN” KARŞILAŞTIRMASI 

Çeşitli dillerdeki ortak kökenli ve ortak anlaşılır söz örneklerinden sonra  bunların tersi olan ve 

bu çalışmanın asıl konusu olan “yalancı eşdeğerler”e (false friends) yani görünüş ve yapısal 

bakımdan birbirine benzeyen fakat anlamları ayrı olan sözcükler ve yapılardan söz etmeye ve 

örnekler vermeye geçebiliriz. Aşağıda önce Türkçe ile İngilizce arasındaki şekilsel benzerliğe 

rağmen anlamsız zıtlığını gözler önüne serecek sonra Almanca’ya geçilecektir:  

Tr. sözcük: ”aktüel” (İng. anlamı. topical) ≠ İng. yalancı. eşdeğeri: actual (Tr. anlamı: gerçek);  

Tr. sözcük: apartman İng. anlamı: apartment building; ≠ İng. (Am.İng.) yalancı. eşdeğe-

ri:“apartment” (Tr. anlamı:daire);  Tr. sözcük: “bonzai” İng. anlamı:  “synthetic cannabi-

noid”; ≠ İng. yalancı. eşdeğeri:”bonsai” (Tr. anlamı: (Japon stili minik bir ağaç);  Tr. sözcük: 

“formasyon” İng. anlamı:  “post graduate” Tr. anlamı: “teacher training”; ≠ İng. yalancı. eşde-

ğeri: “formation” (İng. anlamı: “oluşma”);  Tr. sözcük: “kanalizasyon” İng. anlamı:  

“sewerage”; ≠ İng. yalancı. eşdeğeri: “canalization” (İng. anlamı: nehirde su bendi yapmak), ; 

≠ İng. yalancı. eşdeğeri: “channelization” (Tr. anlamı:nehirde kanal açmak);  Tr. sözcük: 

“keten” İng. anlamı:  “linen”; ≠ İng. yalancı. eşdeğeri:  “cotton” (Tr. anlamı:”pamuk”);  Tr. 

sözcük: “petrol” İng. anlamı:  “crude oil” (ham petrol); ≠ İng. yalancı. eşdeğeri: “benzine” 

(Tr. anlamı: benzin);  Tr. sözcük: “tost” İng. anlamı: “toastie”; ≠ İng. yalancı. eşdeğeri: “to-

ast” (Tr. anlamı:kızarmış ekmek);  Tr. sözcük: “tente” İng. anlamı:  “awning”; ≠ İng. yalancı. 

eşdeğeri: “tent” (Tr. anlamı: “çadır”);  Tr. sözcük: “market” İng. anlamı:  “Am.İng. “store”; 

Br.”shop”) ≠ İng yalancı eşdeğeri: “market” (Tr. anlamı: “pazar (yeri)”); Tr. sözcük: “kolej” 

İng. anlamı: “university”) ≠ İng yalancı eşdeğeri: “university” (Tr. anlamı: “üniversite”);  

Almanya’da yaşayan Türklerin ve Türkçe öğrenen Almanların sık sık karşılaştıkları bazı Türkçe 

kelimelere Almanca anlamı yüklemeleri çok şaşırtıcı bir durumdur. Yukarıdaki İngilizce örnek-

ler gibi kısa bir liste bu duruma netlik kazandırabilir: 

Tr. sözcük: “alt” (Alm. anlamı “unten”); ≠ Alm yalancı eşdeğeri: “alt” (Tr. anlamı: “eski”); ; 

Tr. sözcük: “armut” (Alm. anlamı “Birne”); ≠ Alm yalancı eşdeğeri: “Armut” (Tr. anlamı: 

“yoksulluk”); ; Tr. sözcük: “ay” (Alm. anlamı “Monat, Mond”;); ≠ Alm yalancı eşdeğeri: “Ei” 

(Tr. anlamı: “yumurta”); ; Tr. sözcük: “dam” (Alm. anlamı “Stall”); ; ≠ Alm yalancı eşdeğeri: 

“Damm” (Tr. anlamı: “set, baraj”);; Tr. sözcük: “pasta” (Alm. anlamı “Kuchen”); ; ≠ Alm 
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http://www.wikizero.co/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRGFpcmU
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http://www.wikizero.co/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWt0aW9uYXJ5Lm9yZy93aWtpL2JvbnNhaSNFbmdsaXNo
http://www.wikizero.co/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWt0aW9uYXJ5Lm9yZy93aWtpL2Zvcm1hdGlvbiNFbmdsaXNo
http://www.wikizero.co/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWt0aW9uYXJ5Lm9yZy93aWtpL2thbmFsaXphc3lvbiNUdXJraXNo
http://www.wikizero.co/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWt0aW9uYXJ5Lm9yZy93aWtpL3Nld2VyYWdlI0VuZ2xpc2g
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yalancı eşdeğeri: “Pasta” (Tr. anlamı: “makarna”; ); “(Zahn)pasta” (Tr. anlamı: “dişmacu-

nu”; );; Tr. sözcük: “fiş” (Alm. anlamı “Kassenschein, Quitung”); ≠ Alm yalancı eşdeğeri: 

“Fisch” (Tr. anlamı: “balık”; ) ; Tr. sözcük: “dün” (Alm. anlamı “gesterrn”); ≠ Alm yalancı 

eşdeğeri: “Dünn” (Tr. anlamı: “ince”; ); Tr. sözcük: “engel” (Alm. anlamı “Hindernis, Prob-

lem”); ≠ Alm yalancı eşdeğeri: “Engel” (Tr. anlamı: “melek”); Tr. sözcük: “kral” (Alm. an-

lamı “König”); ≠ Alm yalancı eşdeğeri: “Kralle” (Tr. anlamı: “pençe”); Tr. sözcük: “kelle”- 

(Alm. anlamı “Kopf”); ≠ Alm yalancı eşdeğeri: “Kelle” (Tr. anlamı: “kepçe, mala”) 

Bu yazı sonunda Türkçe’mizden daha çok sayıda “aldatıcı /yalancı eşdeğer” örnekleri İngilizce 

ve Almancaları ile karşılaştırılarak sunulacaktır. 

6 “YALANCI EŞDEĞERLERIN” SINIFLANDIRILMASI 

J. Koessler ve M.; Derocquigny, 1928 yılındaki “les faux amis” adlı eserlerinde “yalancı eşde-

ğer”leri dörtlü bir sınıflandırma ile sunmuş, daha sonra da Almanya’dan ve Latviya’dan başka 

araştırmacılar konuyu farklı açılardan ele alarak kendi tasnif yöntemlerini geliştirmişlerdir (Gst-

rein, 2013). Bu yöntemler hakkında bilgiler aşağıda sunulmuştur:  

6.1 KOESSLER-DEROCQUIGNY DÖRTLÜ TASNİFİ: 

6.1.1 Eşzamanlı Dillerarası Yalancı eşdeğerler  (synchronic interlingual false friends)  Bu 

tür yalancı eşdeğerler aynı anda birlikte kullanılan iki farklı dilde kolaylıkla karıştırılan sözler-

dir. En yaygın olanları ve dil öğrenicileriini en çok yoranı bu olsa gerektir. Mesela İngilizce 

konuşan biri İtalyanca “sattuale” ve “eventuale” kelimelerini ilk duyduğunda onları İngilizceki 

“actual” ve “eventual” sanabilir. Ama aslında bunlar “present” ve “possible” anlamlarına gel-

mektedir; bu dillerden birini yeni öğrenen kişinin u yeni durumu ne kadar yadırgadığını tahmin 

edebilirsiniz (a.g.e.).  

6.1.2 Eşzamanlı Diliçi Yalancı eşdeğerler (synchronic intralingual false friends) Bu tür bir 

yalancı eşdeğerde aynı dil içindeki karışıklıktan söz etmekteyiz. Söz gelimi aynı dil grubundaki 

farklı lehçelerde her lehçe grubundaki kişinin anladığı ama sözcüğün farklı algılanmasındaki 

karışıklıktan, mesela Amerikan ve İngiliz İngilizcelerinden durumdan söz ediyoruz. Ünlü nük-

tedan George Bernard Shaw’un “İngiltere ile Amerika ortak bir dil ile birbirinden ayrılan iki 

ayrı ülkedir” sözü ile kastettiği esasen budur. Gerçekten söz konusu bu iki ülkede birbirinden 

farklı biçimde algılanan o kadar çok söz mevcuttur ki insan hayretler içinde kalır. Bir örnek 

vermek gerekirse “pants” sözcüğü iki ayrı ülkeden birinde kısa pantolon ve ötekinde ise külot 

anlamına gelir (a.g.e.).  

6.1.3 Artzamanlı Dillerarası Yalancı Eşdeğerler (diachronic interlingual false friends) Bu 

tür yalancı eşdeğerler farklı dillerde ve farklı zamanlarda kullanılan diller arasında kullanılan 

örneklerdir. Bunlara bir tür “gerçek dostlar” bile denilebilir. Mesela İtalyancadaki “artista” ke-

limesinin Almancadaki “Artist” kelimesi ile olan ilişkisi buna örnek olabilir. Almanlar bu keli-

meyi bir başka Roman dilinden, yani Fransızcadaki “artiste” biçiminden almışlar ve “herhangi 

bir sanatı icra eden kişi anlamında” kullanmışlardır. Zaman içinde bu kelimenın anlamı daralmış 

ve sadece “sirk akrobatı” olarak kulanılagelmiştir. Almanca’da “Künstler” olarak kullanılan bu 

kelime daha sonra İtalyancaki biçimiyle sınırlanmıştır. Bu gün bu kelime İtalyanca’da çağdaş 

bir “yalancı eşdeğer” olarak yaşamaktadır (a.g.e.).  

6.1.4 Artzamanlı Diliçi Yalancı eşdeğerler (diachronic intralingual false friends) Bu dör-

düncü ve son kategori yalancı eşdeğerlerden aynı dildeki ve aynı zaman dilimi içinde farklı 

anlam alanlar için kullanılan sözler arasındadır. Sözgelimi İngilizce’deki “nice” kelimesi eski 
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Fransızcada Latinceden ödünç alınmış bir kelime idi ve o dönemde “simple” veya “silly” yani 

“basit, salakça” gibi anlamlar taşıyordu. 14. yüzyıla gelindiğinde “stupid” anlamına kaydı ve 

daha sonra “immodest” hatta “promiscuous” anlamını yüklendi. Değişerek bugünkü anlamına 

nasıl ulaştığı hayli ilginçtir (a.g.e.).  

“Faux amis” yazarları türler hakkında bu ayrımları verdikten sonra okurlarına bazı tavsiyelerde 

de bulunarak şu bilgileri de eklemektedir: “Yalancı eşdeğerlerın kökenleri ne olursa olsa yeni 

bir dil öğrenirken bunlarla baş etmek her zaman hoş olmamaktadır. Önemi görüldüğü gibi bazen 

bunlardan kaçınılması güç olmaktadır. Bu yüzden çok temkinli olmalı ve yanlış kullanımdan 

çekinerek sözlüklerden bu kelimelerin gerçek anlamlarını teyit etmek gerekmektedir. Ancak 

bazı pratik tavsiyelerde bulunmak da her zaman mümkündür. Bu da tam olarak emin olmadığı-

nız bir kelimeyi ilk kez kullanmadan önce sözlükten kontrol etmek veya o kelimeyi ana dili 

olarak kulananlara sormaktır. Birçok dilde en çok kullanılan yalancı eşdeğerlerl ilgili uyarı liste-

leri ve yerel lehçelerde oluşturulan uyarı listeleri mevcuttur. Buna rağmen yabancıların hatalar 

yapmaları doğaldır vebu hususun yeni gelenlerle yerliler arasında bir nükte oluşturması ve ilk 

karşılaşmanın hoş bir anısı olarak kalması doğaldır.”  

6.2  ANNETTE-KROSCHEWSKI’NİN İKİ AÇIDAN TASNİFİİ  

2000 yılında Annette Kroschewski, «False friends» und «true friends» adlı bir eser yayımlaya-

rak (Kroschewski, 2000) yalancı eşdeğerleri kendine göre farklı açılardan tasnif etti. Müge As-

lan da 2015 yılında bu tasnif üzerinde çalıştı (Aslan, 2015). Aşağıya Türkçe ve Almanca arasın-

daki bu yeni tasnif yaklaşımı örneklerinden seçmeler alınmıştır:  

6.2.1 BİRİNCİ TASNİF: GENEL DİLBİLİMSEL TASNİF (allgemeine. sprachwissensc-

haftliche Klassifizierung) 

6.2. 1.1 Yazım ve imlaya yönelik sözde eşdeğerler (Orthographische „falsche Freunde”)–

Sözde eşdeğer olarak hataya neden olan yazım şeklini ifade ederler; iki ayrı dildeki birbirine 

yazılış itibarıyla benzeyen kelimelerin alışkanlık gereği ana dildeki gibi yazılması, ortografik 

girişim hatalarına yol açabilir. İng.: Magazine, Trk.: Magazin, Trk.: ekonomik, Alm.: ökono-

misch,  Trk.: Kontak, Alm.: Kontakt gibi. (Kroschewski, 2000) 

6.2.1.2  Sesbilimsel sözde eşdeğerler (Phonologische „falsche Freunde”) – İki dil arasında 

birbirine sesletim açısından benzeyen kelimelerin yarattığı sözde eşdeğerlerdir. İki ayrı dildeki 

yapı bakımından birbirine benzeyen kelimeler alışkanlık gereği genellikle ana dildeki gibi telaf-

fuz edilir. Bu da bir çeşit girişim hatası olarak iletişim bozukluklarına yol açabilir. Trk.: oje, 

Alm: Oje! (a.g.e.: 77-78). 

6.2.1.3 Biçimbilimsel sözde eşdeğerler (Morphologische „falsche Freunde”) – Gramer kural-

larına bağlı olarak eklerin neden olduğu sözde eşdeğerlerdir. Özellikle aynı dil ailesine mensup 

dillerdeki (İngilizce ve Almanca gibi) öneklerin, soneklerin, kalıplaşmış yapıların oluşma şekil-

lerinin farklılığı girişim hatalarına neden olabilir. Örneğin; İngilizcedeki sceptic kelimesi sanıla-

cağı gibi Almanca skeptisch kelimesiyle aynı anlama gelmez. Sceptic, isim olarak “şüpheci kim-

se” anlamındaki Skeptiker olarak ifade edilebilir (a.g.e.: 83), skeptisch ise “şüpheci” anlamında 

kullanılan bir sıfattır (a.g.e. 87).  

6.2.1.4 Anlambilimsel sözde eşdeğerler (semantische “falsche Freunde”) – İki dil arasında 

yapısal olarak aynı, fakat anlamsal olarak farklı olan kelimelerdir. Söz konusu sözde eşdeğerler, 

kelimenin yanlış değerlendirilmesinden dolayı, iletişimde, çeviri alanında ve yabancı dil öğre-

nim sürecinde ters anlaşılmalara neden olabilmektedir (a.g.e.: 87). Anlambilimsel sözde eşde-
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ğerler, Kroschewki’nin yanı sıra Klaus-Dieter Barnickel’in karşılaştırmalı İngilizce-Almanca 

sözlüğünde belirttiği üzere, kendi içerisinde, “kısmen sözde eşdeğerler” (halbehrliche (partielle) 

“falsche Freunde”), “mutlak sözde eşdeğerler” (unehrliche (absolute) “falsche Freunde”) ve 

“yapma İngilizce kökenli sözde eşdeğerler” biçimlerinde (Pseudo-Anglizismen) olarak ayrılırlar 

(Seelbach, 2002). 

6.2.1.4.1 Kısmen sözde eşdeğerler – Bu tür sözde eşdeğerler, genellikle bir dilden bir başka 

dile alıntılama sürecinde karşımıza çıkmaktadır (a.g.e. 88).. Alıntılanan kelimenin sadece tek bir 

anlamı ikinci dilde kabul görmüş ve kullanılmaya başlanmıştır. Yani kelimenin anlamsal alanı-

nın sadece bir kısmı ikinci dilde yer alır. Kısmen sözde eşdeğerliğe genel itibarıyla aynı kökene 

sahip diller arasında sıklıkla rastlanmaktadır. Örneğin; kelimenin köken itibarıyla iki dilde de 

aynı olduğu ama zamanla bunlardan birinde anlam daralması yaşandığında kelimenin bir veya 

birkaç anlamı unutulmuş olabilir (Kroschewski 2000: 91-93). Buna Almanca ve İngilizcede 

ortak olarak kullanılan Promotion kelimesi örnek gösterilebilir: Promotion, Almancada sadece 

“doktora, doktora yapma” anlamına gelirken, İngilizcede bunun yanında “terfi, destek, teşvik” 

anlamlarını da içerir. Türkçede ise “özendirme” olarak anlam bulur (TDK, Genel Türkçe Söz-

lük). 

6.2.1.4.2 Mutlak sözde eşdeğerler – Barnickel ve Kroschewski’ye göre söz konusu kelimeler 

yapı itibarıyla iki dilde de aynı veya benzer şekilde yer alır, ama anlam alanları birbirinden ta-

mamen farklıdır. Bu tür kelimeler de yabancı dil öğretiminde girişim hatalarını artırır (Seelbach 

2002: 22,23). Örneğin, Türkçe ve Almancadaki Kalender kelimesi birbirinden tamamen farklı 

anlamlara sahiptir. Türkçede “alçak gönüllü bir kimseyi” tasvir eden kelime, Almancada “tak-

vim” demektir (Aslan, 2015).  

6.2.1.4.3 Sözde İngilizce kökenli kelimelerin oluşturduğu sözde eşdeğerler (falsche Freun-

de als Pseudo-Anglizismen) – Bu gruptaki kelimeler bir dil içerisinde esas itibarıyla İngilizce 

kökenli olarak düşünülen, aslında İngilizce kökenli olmayan kelimelerdir ((Kroschewski 2000: 

91-93). Bu yüzden bu kelimeler için Sözde İngilizce (Pseudo-Anglizismen) ifadesi kullanılmak-

tadır. İngilizce olduğu düşünülen, aslında Fransızca kökenli bir kelime olan Smoking/Smokin 

hem Almanca ve Türkçe, hem de Almanca ve İngilizce arasındaki sözde İngilizce kökenli keli-

melerin oluşturduğu sözde eşdeğerliğe bir örnektir. Fransızca kelime smoking “yarı-resmi vesi-

lelerde giyilen kuyruksuz erkek ceketi” anlamıyla kullanılırken, İngilizcede smoking jacket 

“1870’lerde moda olan bir tür tütün içme ceketi” anlamına gelir ve hatta kelime, 19. yy sonla-

rında kullanımdan kalkmıştır (Nişanyan 2018). Türkçede de Fransızcadakine yakın bir anlamla 

“Özel günlerde erkeklerin giydiği önü açık, ceketi genellikle ipek yakalı takım giysi” olarak 

kullanılır (TDK, Genel Türkçe Sözlük). 

6.2.1.4.4 Söz dizimsel sözde eşdeğerler (syntaktische “falsche Freunde”) – Şayet bir dilde 

yapısal düzeydeki özellikler ikinci bir dile olduğu gibi aktarılmaya çalışılırsa, anlamsal boyutta 

hatalar ortaya çıkar. Çünkü her dilin kendine özgü söz dizimsel özellikleri vardır. İki farklı dil-

deki kelimeler birbirine benzese de söz dizim özellikleri ve kullanım alanları farklılık gösterebi-

lir. Bu durum özellikle yapısal olarak birbirine benzeyen dillerde alışılagelmiştir. Örneğin; Al-

manca das ist typisch für.. yapısı, İngilizceye this is typical for… olarak aktarılmaz, bu yapının 

İngilizcedeki karşılığı this is typical of…dur (Kroschewski 2000: 104). Almanca ve Türkçe yapı 

itibarıyla zaten birbirinden farklı olduğu için iki dil arasında bu tarz sözde eşdeğerlerin bulun-

ması oldukça zordur. 
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6.2.1.4.5 Deyimbilimsel sözde eşdeğerler (Idiomatische “falsche Freunde”) –Farklı dillerde-

ki deyimsel ifadelerin yapı itibariyle birbiriyle çok benzer hatta aynı olmasına rağmen farklı 

çağrışımlarda kullanılmaları durumundaki sözde eşdeğerler için kullanılır (a.g.e. 88). Son za-

manlarda özellikle gençler arasında yaygın kullanılan Türkçe “birini bir şey yapmaya yöneltmek 

ve  cesaretlendirmek” anlamındaki gaz vermek ifadesi Almancaya Gas geben olarak aktarılırsa 

burada bir anlamsal iletişim hatası meydana gelmiş olur. Çünkü Almanca Gas geben deyimi 

“bir şeyi hızlandırmak veya acele ettirmek” anlamlarında kullanılır (TDK, Genel Türkçe Sözlük 

ve Duden 2018). 

6.2.1.4.6 Edimbilimsel sözde eşdeğerler (Pragmatische “falsche Freunde”) –Öğrenilen dilin 

gramer kurallarına çok iyi derecede hâkim olunsa da kültürüne hâkim olunmadığında o dilin 

alışılmış kullanımına (edimbilimsel yönüne) ilişkin girişim hatası yapılabilmektedir (a.g.e.). 

Örneğin, Türkçedeki “Para ile alınan ve konser, sinema, tiyatro vb. eğlence yerlerine girme, 

ulaşım araçlarına binme” veya “bir talih oyununa katılma imkânını veren belge” anlamıyla kul-

lanılan bilet kelimesi (TDK, Genel Türkçe Sözlük) karşılığında Almanca’da mevcut Billett ke-

limesi kullanılırsa, edimbilimsel bir “sözde eşdeğerlik” hatası ortaya çıkar. Çünkü eskiden “giriş 

kartı” ve “ulaşım araçlarına biniş kartı” anlamlarıyla kullanılan Billett kelimesi (Duden 2018: 

online) Almancada günümüzde kullanılmayan bir kelimedir; bugün bu kelime yerine Ticket 

kelimesi kullanılır (Topalova 1997: 663).  

6.2.1.4.7 Metin dilbilimsel sözde eşdeğerler (Textlinguistische “falsche Freunde”) –Bu tür 

sözde eşdeğerler kullanım alanı ve biçimi olarak dilden dile farklılık gösteren durumlardaki 

örneklerde daha ziyade kullanılır. Metin incelemelerinde dilbilimsel sözde eşdeğerler, aynı kö-

kene sahip, akraba diller arasında daha belirgindir, çünkü bu dillerde dile dolayısıyla da metne 

bağlı yapılar birbirine benzer. Almancadaki “Ich will” –istiyorum- yapısı, İngilizce’deki “I will” 

–eceğim, acağım- yapısıyla eşdeğerolarak düşünülmemelidir. Almancadaki “will”, “wollen”- 

istemek- fiilinin çekimidir, İngilizce “will” ise gelecek zaman -future tense- kipinin çekimidir 

(Arak, 2010). 

Kroschewski (2000), yukarıdaki özel tasnif çalışması dışında “Intralingual bir yaklaşımla” yani 

“diliçi sözde eşdeğerler” kategorisinde de değerlendirme yapmıştır. Aynı dilin konuşulduğu 

coğrafyaya bağlı olarak ortaya çıkardığı diyalektlerde benzer kelimeler zaman içerisinde farklı 

anlamlar edinmiş olabileceği varsayımıyla diyalektler arasında muhtemelen iyi-kötü bir anlaşma 

sağlandığını öne sürmüş ve bu durumun İsviçre Almancası konuşan biri ile standart Almanca 

konuşan birisi arasındaki diyalogda gelişebileceğini belirtmiştir (a.g.e.).  Örneğin, İsviçre Al-

mancası ve Standart Almancadaki zügeln kelimesi farklı anlamlara gelir: İsviçre Almancasında 

“taşınmak” anlamına gelen kelime, Standart Almancada “dizginlemek, frenlemek” olarak anlam 

bulur (Duden 2018).  

6.2.2 İKİNCİ TASNİF: EŞ ZAMANLI-ART ZAMANLI TASNİF (Synchronİsche –

Dıachronİsch Klassıfİzİerung )  

Kroschewski (2000) “yalancı eşdeğerleri” ayrıca diliçi eşzamanlı ve artzamanlı biçiminde de 

tasnif ederek aşağıdaki şekilde açıklamıştır: 

6.2.2.1 Diliçi artzamanlı sözde eşdeğerler (diachronische “falsche Freunde”) Zaman içinde 

değişim gösteren bu türe örnek olarak Almanca’da Dirne kelimesi verilmektedir. Orta yüksek 

Almancada Dierne olarak karşımıza çıkmaktadır ve yapısal olarak şu anki standart Almancayla 

benzerlik gösterir. Fakat bu kelime eskiden “genç kız” ve ya “hizmetçi kız” olarak tanımlanır-
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ken, zamanla bu anlamı yitirmiş, “kötü kadın” olarak olumsuz bir anlam edinmiştir (O’Neil, 

1997). Aynı şekilde, Türkçe canavar kelimesi eskiden “canlı, mahlûk” veya “hayvan” olarak 

anlam kazanıyorken, şuan “yırtıcı, cana kıyan, vahşi, zalim” olarak anlam bulur (bkz. TDK, 

Genel Türkçe Sözlük t.y: online). Bu örneklerde olduğu gibi kelimeler yazıldığı dönem doğrul-

tusunda düşünülmezse farklı göndergeler ve algılar ortaya çıkarabilir (Aslan, 2015). 

6.2.2.2 Dil içi Eş zamanlı sözde eşdeğerler (synchronische “falsche Freunde”)–Aynı dil 

içerisinde eş zamanlı olarak yazılış ve okunuşları aynı anlamları farklı olan (sesteş kelimeler) ve 

böylece anlam karışıklığına yol açan kelimeler bu grup içerisinde değerlendirilir (Kroschewski 

2000: 143). Bu tür kelimeler cümledeki bağlama göre anlamlandırılmalıdır, aksi halde yanlış 

anlaşılmalara neden olabilir. Standart Türkçede çalmak fiili “hırsızlık etmek, vurarak veya sür-

terek ses çıkartmak” olarak iki farklı anlamda kullanılır. Bunların yanında farklı diyalektlerde 

“yoğurt yapmak için sütü mayalamak, bir şeyin üzerine bir şeyi sürmek, 

bulaştırmak, andırmak, benzemek” gibi anlamlara da rastlanmaktadır (TDK, Genel 

Türkçe Sözlük). 

Müge Aslan (2015), daha sonra Türk dünyasına da dönerek Azerbaycan ve Türkiye Türkçesin-

den örnek vermiş ve baba kelimesinin yazılış itibarıyla her iki lehçede aynı olduğunu, ancak 

farklı anlamlar taşıdığını belirtmiştir: Azerbaycan Türkçesinde baba sözcüğünün Türkiye’de 

dede” yani “büyükbaba” anlamına geldiğini hatırlatmıştır (TDK, Türk Lehçeleri Sözlüğü).  

Bu listeye internet ortamından temin ettiğimiz şu 13 örneği de ekleyebiliriz: 

Tr. “bekar” -- Az. “ “subay”; Tr. “bacak” (bacaklarım ağrıyor), Az. “kıç” (Kıçlarım sancıyır);  

Tr. “kemik  --  Az. “sümük / sümüklü et “pirzola”; Tr. “diş macunu" Az. “diş pastası” (Abi diş 

pastamı unutmuşum". Tr. “kaybolmak” -- Az. “azmak: (Pardon biz su şehirde yeniyiz de azdık 

ne yapabiliriz?) Tr. “becerikli insan” Az. “p..zv.nk: (Bir gün TC cumhurbaşkanı Süleyman De-

mirel’e Azerbaycan başkanı Haydar Aliyev, çok başarılısınız anlamında: “Çok p.....nk bir insan-

sınız'' dediğinde. Süleyman Demirel de bakmış bakmış ve '' Siz de az p.....nk değilsiniz'' demiş. 

Tr. “kürdan” -- Az. “diş çöpü (Pardon bir diş çöpü alabilir miyim?); Tr. “fok balığı” -- Az. “su 

iti”; Tr. “yüz beni” -- Az. “hal” (Yüzünde halı var); Tr. “çatal iğne” -- Az. “sancak” (Pardon 

sizde sancak var mı?); Tr. “futbolda kaleci”-- Az. “qapıçı: (Bizim ekmekler nerede, Kas'ilyas?) 

kaleci İker Casillas'ın kaleci (Az. kapıcı) olmasından esinlenerek); Tr. “uçaktan/otobüsten in-

mek” -- Az. “düşmek” (Uçağımız 10 dakika sonra Azerbaycan'a düşüşe geçecektir); Tr.  "Dur!"  

-- Az. “dayan” (listelist, 2018) 

Bu tür yazılışı ve okunuşu aynı olduğu hâlde anlamları farklı olan kelimeler (eşsesliler, homo-

nimlerin) çok sayıda “intralingual yalancı eşdeğerleri” her dilinn lehçeleri arasında görülmekte-

dir. Bunların öğrencilerin ilerideki hayatlarında kendileri için sorun oluşturmaması için  eğitim-

lerinin ilk safhalarında öğretilmeleri gerekmektedir. 

6.3 ANDREJS VEISBERGS TASNİFİ  

Son olarak  Latvia üniversitesinden Andrejs Veisbergs (Veisbergs, 1993) “Yalancı eşdeğerler 

sözlükleri” üzerine yazdığı ayrıntılı bir yazısında Yalancı eşdeğerlere farklı açıdan bakarak 

üçlü bir tasnif getirmiş ve onları şöyle açıklamıştır: 1. gerçek yalancı eşdeğerler (false friends 

proper (complete (absolute) falsefriends): Bunlar farklı dillerde veya aynı dil içinde eşdeğe-

rinden anlam yönünden (monosemantik) değişenlerdir. 2. tesadüfi/kısmi yalancı eşdeğerler 

(occasional or accidental false friends (partial false friends) Bunlar farklı diller arasındaki 
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(polisemantik) değişkenlerdir. 3. sahte/nüansla farklı yalancı eşdeğerler pseudo false fri-

ends (Nuance differentiated word pairs) Bunlarda da son derece ufak semantik çağrışımlı 

farka sahip yalancı eşdeğerlerdır. Sözgelimi Fransızca’daki blocade sözü Almanca’daki die 

Blockade ile çok hafif benzerlik gösterir ve aldatıcı dost (pseude friend) statüsünde değerlendi-

rilir (Parkes, 1998).  

7 “YALANCI EŞDEĞER” SÖZLÜKLERİ 

Bugüne kadar yayımlanmış pek çok kapsamlı “Yalancı Eşdeğer” sözlükleri mevcuttur. Bunların 

arasında Robert J. Hill’in 1982 yılında çıkardığı “A Dictionary of False Friends bir klasiktir. 

Çok dilli bir çalışma olan bu eser ayrıntılı bir girişten sonra İngilizce terimlerle birlikte onların 

14 dil arasındaki yalancı eşdeğerlerden örnekler vermektedir. Bunların arasında Türkçe de var-

dır. Birinci bölümde İngilizce bir alfabetik sıralama olup ikinci bölümde o terimlerin başka dil-

lerdeki karşılığını verilmektedir.  

Bir başka kıymetli çalışma Paul Procter tarafından 1995 yılında yayımlanmış olan The Camb-

ridge International Dictionary of English adlı eserdir ve içinde hayli kapsamlı yalancı eşdeğer 

malzemesi bulunmaktadır.  

Bugün Batı dillerinde yayımlanmış basılı ve internet ortamında online hatta Türkçe yalancı eş-

değerler malzemelerini karşılaştırmaları ile bulmak mümkündür. Özellikle akademik makaleler-

le bu alandaki çalışmaların geliştiğini görmek memnuniyet vericidir. Bunlardan birkaç tanesini 

şöyle sıralayabiliriz:  

Diccionario de falsos amigos: inglés-español by Marcial Prado (2003) 

Diccionario de falsos amigos: inglés-español by Encarnación Postigo-Pinazo (2007), 

http://www.eloihr.net/falsefriends/index.php?page=diccionario  

Diccionario de falsos amigos: inglés-español by Marcial Prado (2003) 

Diccionario de falsos amigos: inglés-español by Encarnación Postigo-Pinazo (2007), 

http://www.eloihr.net/falsefriends/index.php?page=diccionario 

Uzun, L. and Salihoğlu, U. M. (2009). English-Turkish cognates and false cognates: Compiling 

a corpus and testing how they are translated by computer programs. Poznan Studies in Contem-

porary Linguistics, 45 (4), 569-593. 

https://www.academia.edu/3479301/English_Turkish_Cognates_and_False_Cognates_Compili

ng_a_Corpus_and_Testing_How_They_are_Translated_by_Computer_Pprograms 

SONUÇ 

Türkçe’nin “yalancı eşdeğerleri” (faux amis) konusunda literatürümüzde çok fazla malzeme 

bulunmaması nedeniyle girişilen bu çalışmada söz konusu kavramın ne olduğu, doğuşu, kullanış 

alanları, türleri ve özellikle de diliçi ve dillerarası örnekleri üzerinde durulmuştur. Çalışmada 

önce Türkçe’nin bazı yabancı dillerle ortak kökenleri ve paylaşılan değerlerden hareketle yer-

leşmiş “ortak kelimelerinden” söz edilip örnekler verildikten sonra “yalancı eşdeğerlere” geçile-

rek  Türkçe’den hareketle çoğu şaşırtıcı pek çok “yalancı eşdeğer”in senkronik ve diakritik açık-

lamaları ve örnekleri ile verilmiştir. Çalışma bu alanda yapılan öteki bilimsel çalışmalara ufak 

bir katkı niteliğinde olup araştırıcılara yön verme amacını gütmektedir.   

 

http://www.eloihr.net/falsefriends/index.php?page=diccionario
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EK 1 TÜRKÇE İNGİLİZCE ÖRNEKLER; (UZUN LİSTE) (Nihal Yetkin, 2018) 

akord a musical term denoting harmony; accord (Helsinki accords) a formal agreement or sett-

lement between two or more groups 

aksiyon used in collocation with movie to denote a specific genre; action (a unilateral action) 

something done for a particular purpose 

aktif directly involved in and working hard for something; active (remaining active) functio-

ning, 

aktivite entertainment generally in nursery or tourism fields; activity (settlement activity) situa-

tion in which a lot of things are happening, something done for or pleasure, something done to 

achieve one’s aim 

aktör a cinema/TV term meaning a person who acts in a play, movie etc.; actor (international 

actors) meaning a person involved in something to achieve an aim 

adres the number of the street and the town where one lives, works and where parcels and 

letters can be sent to; address (to deliver an address) a speech to a group of people  

avukat a judicial term meaning lawyer; advocate (advocate of British interests) support 

https://voxy.com/blog/2011
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acenta a partnership or a bank branch; manager of an institution; agency (government agency) 

the business or functions of an agent 

ajanda a notebook with a calendar of action; agenda (setting an agenda) a list of items to be 

discussed at a meeting 

agresif full of anger and hostility; aggressive (aggressive use of force) forceful and determined 

alyans an engagement ring; alliance (alliance between Turkey and Russia) group of countries 

or political parties who are formally united and working together because they have similar aims 

asiste etmek to help in medicine and basketball; assist (assist a country) to give help or support 

otorite a position that has the power to control, command or judge others; authority (authority 

to take decisions) the power to control, command or judge others 

bagaj means suitcases packed for a journey; baggage (baggage of American diplomats) previ-

ous knowledge or experience, 

balans a weighing device in motor vehicles;  balance (balance of power) a state of in balance 

bariyer anything that blocks a way or separates such as a gate; barrier anything that prevents 

progress 

banka an institution where people or businesses can keep their money and which offers services 

such as lending, exchanging or transferring money; bank (West Bank) the raised ground along 

the edge of a river, West Bank is here used as a proper name. 

bordür a band or margin around or along the edge of something; border (border dispute) divi-

ding line between political or geographic regions. 

kapasite the largest amount something can hold, produce or carry; capacity (in their law enfor-

cement capacity) doing something as part of the duties of the particular job or position that they 

have 

karakter a psychological term, meaning the combination of qualities distinguishing a 

person; character (issues of global character) meaning the combination of qualities distinguis-

hing 

a person, group, place etc. 

santral a communications term, meaning telephone operator; central (central deterrence) posi-

tioned in the middle of an object or area, (physically & metaphorically);  

sivil civilian not military people; civil (civil war) internal  

kompleks in architecture, means a group of buildings; a mental or emotional problem due 

to an unpleasant experience in psychology; complex (complex task) complicated  

konser  a musical term, means a performance of music by players or singers; concert (take 

action in concert) working together 

kondisyonlu a sports term meaning a person’s physical and spiritual state; conditioned influen-

ced over a period of time so that one’s character or attitudes develop in a particular way;  
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konsolide, an economics term meaning extended maturity date; consolidated (consolidated 

relations) mad or become stronger or more stable 

konsültasyon sharing expert opinion, used only in medicine; consultation (consultation with 

the parties) asking someone for their opinion and 

advice 

kontak, an electricity term, refers to a part of the electrical circuit, when it is made to touch 

another part, completes the circuit; contact (maintaining contacts with the Arab League) telep-

hone communication or correspondence with someone in order to tell or ask something 

konvansiyonel nonnuclear; conventional (conventional diplomacy) accepted as normal as it 

has been used for a long time 

kurs private lesson; course (course of action) the way something develops. 

kreasyon something created but is used in fashion; creation (creation of good will) something 

that is created 

kritik full of criticism or dangerous; critical extremely important 

defans used in sports; an action taken against the opposing team in the football field; defense 

action taken to protect someone or something against a general attack 

demonstrasyon, a commercial term, refers to a show for promotion; demonstration (demonst-

ration of Palestinian’s commitment) a display or expression of an emotion 

depresyon a psychological term meaning a gloomy mental state; Depression, an economics 

term, meaning the worldwide economic crisis 

direksiyon steering wheel in vehicles; direction (stretching in four directions) the general way 

in which something develops 

domain a computer term, meaning a group of computers that have the same suffix in 

their names on the internet, specifying the information as to where they are located; domain 

(exclusive domain) a particular area of activity or interest 

dramatik (visual arts) concerned with the theatre; dramatic (dramatic event) happening sud-

denly and is very noticeable and surprising 

ekonomik reasonable in price; economic (economic liberalization) related to economics 

efor exertion, struggle; effort (state-building efforts) energy, investment in the form of thought, 

action, time, or money that people or organizations use in their work 

eleman, a human resources term relating to personnel management and mathematics meaning 

one of the members within a set; element one of the fundamental components making up a 

whole 

enerjik full of energy, active; energetic (energetic diplomat) enthusiastic 

angajman an arrangement made to do something at a particular time; engagement (principled 

engagement) a business appointment 
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egzersiz a sports term meaning energetic movement to keep healthy or trained for sports; exer-

cise (a naval exercise) a defense term meaning operations or maneouvres that are performed by 

a section of the army, navy or air force 

ekspertiz examination made by an expert; expertise expert skill or knowledge in a particular 

field 

figür an art term, means a representation in painting or sculpture; figure (figure of considerable 

influence) a wellknown person  

final an educational term meaning the exam taken at a university at semester end; final (final 

requirement) the last one 

fors dignity; force (show of force) the powerful effect or quality that something has  

formation something that is formed; formasyon, an educational term meaning a license requi-

red for teaching at public schools. 

fonksiyon technical term; ability to perform a task; function (dispensable function) the role of 

an object, activity, job or the purpose for 

which it is used 

gol a sports term meaning an instance in which a player gets the ball into the goal or the point 

that is scored by doing this; goal aim 

empoze etmek to use one’s authority to force the condition or the rule to be kept; to impose (to 

impose any additonal cost or inconvenience) to cause an unwanted or unpleasant effect 

enstitü a kind of organization but not embraces all like the English counterpart; institution a 

large important organization of a particular type 

enstrüman a musical term meaning a musical instrument; instrument (instrument of ratifica-

tion) tool or device that is used to do a particular 

task 

integral a mathematical term meaning an exact whole number as opposed to those with fracti-

ons or decimals; integral (integral part of the new START Treaty) intrinsic 

league (the Arab League) an association of people or nations formed to promote the interests of 

its members lig a sports term, means an association of sporting clubs that organizes matches 

between member teams or instrument in banking, investment 

lokal a pub/bar near where one lives and goes for a drink; local (local knowledge) of or concer-

ning a particular area 

majör a musical term meaning one of the two keys in which most of the European music is 

written; major (major power) important 

masif used in furniture making meaning extremely large in quantity or size; massive (massive 

increase) substantial 

militer disciplined; military relating to the armed forces of a country 

minör a musical term, and means one of the two keys in which most of the European music is 

written; minor unimportant 
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modern progressive, up to date; modern contemporary 

moral mood; moral have to do with principles and values 

nötr a physics term meaning to have neither positive nor negative charge; neutral (neutral sta-

tes) nonaligned. 

not an educational term, meaning a short reminder or grade; note (taking note of Israel’s steps) 

taking into account 

ofis a room usually not in one’s home, where one does his job especially when it involves work 

of a clerical, administrative, or professional kind; office an important job or position of autho-

rity in government or in an organisation 

ofsetlemek to print something using the ofset process; offset (ofset the loss) to cancel out or 

compensate for 

orijinal imaginative and clever; original (original decision) first 

parti a political term, meaning a political party within a country; (ball) social gathering; party 

(actions taken by either party) a group of people sharing the same political aim 

pasaj corridor or a part of a text; passage (of a bill through a parliament) a judicial term, is the 

official acceptance of it by the parliament 

patron a knitting term meaning a plan or diagram used to guide to making something; patron a 

customer in a pub; a protecting agent for a business enterprise 

penaltı a sports term, means a handicap awarded against a player or team for illegal play such 

as a free shot at goal by the opposing team; penalty (penalty for rule violation) a legal punish-

ment for a crime or offence  

porsiyon a culinary term, means helping in cuisine; portion (a small portion of the country) 

segment 

pozisyon a sociological term, meaning social status; job, also a sports term, appointment or a 

player’s allotted role or place in the playing area; position (effective common positions) point 

of view or attitude 

postür a medical term used to describe a physical appearance meaning standing; posture (pos-

ture of a diplomat) a position or way in which one stands, walks etc. 

potansiyel abilities or talents born with but not in full use yet; potential (potential interference) 

something may develop into a particular kind of 

thing but has not done so yet 

pratik something which is easy to use; implementation; practical (practical benefits) concerned 

with aspects of a real situation rather than just with ideas and theories about a situation 

pratisyen a medical term, means a person who works as a doctor; practitioner (experienced 

diplomats and other practitioners) a person who regularly does a particular activity. 

prematüre a medical term referring to a baby born before the date it is due; premature (prema-

ture diplomacy) happening earlier than usual 
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prodüksiyon a cinema/TV term which is only used in cinema sector to denote the organization 

and preparation of films, television programmes in order to present them to the public; produc-

tion the process of manufacturing or growing something in large quantities in order to provide a 

supply to be sold to the public 

provizyon a banking term for the money and facilities which have been provided; provision 

(provisions for extensive bill of rights) a condition which is formally included in it 

rasyonel rational; rationale the reason for an action or belief 

reaksiyon vermek a chemistry term; to act in a particular way; to react (to react to red shirt 

protests) to act in a particular way because of what has happened, 

rekor the best recorded achievement in some field; record (record of crimes) a document or 

thing that preserves information  

restorasyon an architectural term meaning the process of returning to its previous state, or con-

dition by cleaning it, decorating it; restoration the act of returning to its previous state, position 

or owner 

sekreter a person who is employed to do office work, such as typing letters, answering phone 

calls etc.; secretary (secretary of state) minister of foreign affairs in USA 

servis a transportation vehicle used for the personel of a particular institution; plate, knife, fork 

etc.required for eating; maintenance site; service (a good service) an organization or system that 

provides something needed by the public 

şift a group of workers who work for a period of time during the day or night and are then rep-

laced by another group who continue their work; shift (policy shift) change that occurs in belief 

or attitude 

site in geography,and construction website or building site; site the piece of ground where so-

mething was, is, or intended to be located 

spiker a cinema/TV term meaning the person who announces the news on the TV, radio; Spea-

ker the person who presides over meetings of lawmaking bodies in many countries, in Britain, 

America, and Australia 

spot light; spot (hot spot)point  

statü a sociological term, one’s position in society; status (of a country’s means) an official 

classification that a country receives which gives them the rights or advantages of the classified 

in that particular way 

sempatik not antipathic; sympathetic (sympathetic to the South) showing that one understands 

the feelings 

tansiyon a medical term, blood pressure; tension (major areas of tension) the feeling that is 

produced in a situation when people are anxious and do not trust each other 

tonunu ayarlamak set the volume/pitch; tone (set the tone) to establish the way something 

should be developing 

transparanlık a fashion term, meaning object, substance which can be seen through; transpa-

rency (enhancing transparency) easily understandable or recognized 
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trend in fashion and economics, a general movement or development of events; trend a general 

or obvious movement or development of events, attitudes etc. in society 

türbin a physics term meaning a kind of device operated by gas,steam or water; tribunal (cla-

ims tribunal) a special court or committee to deal with a particular problem. 

tuş a musical term meaning key of a piano or stroke; touch a particular manner of doing somet-

hing 

vokal a musical term meaning involving the use of human voice especially in singing;. vocal 

(vocal in defending one’s rights) expressing one’s opinions clearly and strongly in spoken lan-

guage 

EK 2 TÜRKÇE ALMANCA ÖRNEKLER (UZUN LİSTE) (Müge Aslan, 2015) 

bir eins; Bier bira  

bok Scheiße; Bock keçi  

bot Stiefel; Boot kayık  

buse Kuss; Buße tövbe, kefaret 

but Bürzel, Oberschenkel; Butt dil balığı 

dam Stall; Damm set, baraj 

dil Zunge, Sprache; Dill dere otu 

dün gestern; Dünn ince 

engel Hindernis, Problem; Engel melek 

er Soldat (niedrigster Mannschaftsdienstgrad), Mann; Er o 

fil Elefant; viel çok 

fiş Kassenschein, Quittung; Fischbalık 

fotoğraf Fotografie; Fotograf fotoğrafçı 

hain boshaft, heimtückisch; Hain koru, ağaçlık 

hal Zustand, Markt; Halle Hall ses 

haşhaş Schlafmohn; Hasch(isch esrar 

kader Schicksal; Kader kadro 

kay(mak) rutsch(en); Kai iskele 

kalender Derwisch; anspruchslos, unbekümmert, unkonventionell; Kalendertakvim 

kalp Herz; Kalb dana 

kamil; ehrenswert, vollendet; Kamille; papatya 

kan Blut; Khan; han 

kaplan Tiger; Kaplan; Katolik papaz yardımcısı 

kaput Motorhaube; Kaputt bozuk 
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kasten absichtlich; Kasten kutu 

kayak Ski; Kayak kano 

kral König; Kralle pençe 

kelle Kopf; Kelle kepçe, mala 

keser; Beil, Axt, Hammer; Käser peynirci 

kol Arm; Körperteil; Kohl lahana 

kompozisyon Aufsatz; Komposition beste 

kot Jeanshose, Denim; Kot çamur, pislik 

leğenWasch; Becken; legen koymak 

Magazin Magazin Magazin Daha çok eğlence ve spor dünyasında tanınmış kişilerle ilgili haber 

ve yorum  

mal Ware, Vieh; Mahl öğün 

mama Mama, mama, Babynahrung Mama anne 

mayo Mayo; kısaltma, Mayonnaise; mayo Badehose Mayo Abkürzung, Mayonnaise Mayonez 

minder Minder minder Kissen; minder daha az, daha küçük 

mine Schmelz, Glasur; Mine bomba, mayın 

mis Moschus, wohlriechend; Mist gübre 

moral Gemütszustand moral ahlaki, etik 

mus Elch; muss; müssen zorunluluk 

muz Banane; Mus ezme, püre 

not Notiz; Not sıkıntı 

nur Glanz, Helligkeit; nur sadece 

oje Nagellack, Oje!; Interjektion Eyvah! 

pasta Kuchen, Zahnpasta; Pasta makarna, macun  

patron Patron; Patron armatör, koruyucu aziz, herif, adam 

politik politisch; Politik politika 

portakal Apfelsine, Orange; Portugal portekiz 

reis Vorsitzender; Reis pilav 

Rum Römer, Byzantiner, Grieche; Rom içki 

saat Uhr, Stunde; Saat ekin 

sahne Bühne; Sahne kaymak, krema 

tat Geschmack, Aroma; Tat iş, eylem, girişim 

tabak Teller; Tabak tütün 
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tür Art; Tür kapı 

yağ Öl; Ja evet 

zar Trommelfell, Kapsel, Würfel; Zar çar 

zil Klingel; Ziel amaç, hedef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


