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ÖZET 

Dilin insan zihninde işlemlenişi tüm yönleriyle sıkça tartışılan bir konu olmakla 

birlikte, imgesel anlamlı dilsel ifadelerin insan zihninde işlemlenişi görece hem 

bilişsel, ruhdilbilimsel ve nörodilbilimsel bakış açılarından hem de farklı dillerden 

veri üzerinde daha az incelenmiş bir konudur. Bu çalışma, imgesel anlamlı dilsel 

öğelerin konuşucular tarafından işlemlenmesi çalışmalarına Türkçe veri üzerinden 

katkı sağlamayı hedefleyen daha geniş kapsamlı bir çalışmanın1 bir bölümüdür. 

Bilişsel açıdan bakıldığında, dil işlemleme (imgesel olmayan dil ve imgesel dil) 

ulamlar ve şemalardan yararlanır. İnsan zihninde imgesel anlamlı dilsel kullanımlar 

ve onun özelinde eğretilemeli dil kullanımları, ulamlar ve ulamlar arası örtüşmeler 

üzerinden analog akıl yürütme (analogical reasoning) yöntemi ile işlemlenir. Bu 

işlemde temel hedef, bağlam bilgisi ve sezdirimler aracılığıyla tam yoruma ulaşmak 

olarak düşünülebilir. İmgesel birimleri tam yorumlayabilmek, zekâ seviyesi, hafıza 

kapasitesi soyut düşünebilme ve zihin resimleri oluşturabilme becerisi gibi kimi 

bilişsel yetilerden etkilenir (Canziani, 2010: 745). Tüm bu bilişsel yetiler 

bağlamında, bireyler arası farklılıklar olmasının kaçınılmaz olduğu gibi, yaş ve 

cinsiyet değişkenlerine bağlı olarak bir dizi eğilimler de söz konusudur. Bu 

varsayımdan hareketle, bu çalışmada öncelikle, konuya ilişkin uluslararası ve ulusal 

alanyazın gözden geçirilecek ve imgesel dilin insan zihninde işlemlenişini anlamaya 

yönelik ölçme araçlarının nasıl olabileceği tartışılacaktır. Ardından, eğretilemeli, 

düz değişmeceli ve komik ifadeler içeren imgesel anlamlı dil öğelerini sorgulayan 

veri toplama ve değerlendirme aracı tanıtılarak, eksikleri giderilmek üzere 

değerlendirilecektir.  

 

Non-Literal Meaning Comprehension: The Test and Evaluation Tools 

 

ABSTRACT 

Language processing is debated from many different perspectives. Figurative or non-

literal language processing needs more research from cognitive, psychological and 

neurological perspectives with data from different languages. This study presents 

some of the findings of a broader study which aims to contribute to reveal the non-

literal meaning comprehension with data from Turkish. Language processing makes 

use of categories and schemata. Non-literal meaning comprehension is based on the 

analogical reasoning of these categories and their correspondences. Here, the 

primary aim is to find out the overall interpretation using the contextual information, 

implicatures, inferences etc. The comprehension of non-literal meaning is influenced 

by cognitive capacities such as the level of IQ, capacity of memory, ability of 
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abstract thinking and ability to form mental images (Canziani, 2010: 745). There are 

individual differences as well as some tendencies depending on different variables. 

This study, first, reviews the related literature on the topic and then discusses the 

issue of how to develop an adequate test and a measuring scale to understand the 

non-literal meaning comprehension process.  Finally, the test and the measuring 

scale designed to investigate the non-literal meaning comprehension of a set of 

figurative expressions (including the metaphoric, metonymic and humorous ones) 

will be introduced and criticized with an intent to improve the assessment and 

evaluation processes. 
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