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Araştırma Makalesi │ Research Article

ETKİLEŞİMCİ METAFOR KURAMININ ELEŞTİRİSİ 

Alper YAVUZ† 

Öz: Bu yazıda Elisabeth Camp'in metafor kuramını eleştireceğim. Bu kurama göre metaforik 

anlam metaforik olarak kullanılan terimin işaret ettiği şeyin karakterizasyonunun bir başka şeyin 

karakterizasyonu ile etkileşimi yoluyla ortaya çıkar. Bu etkileşim beraberinde metaforun önemli 

bilişsel özelliklerinden biri olan olarak-görme etkisini zorunlu olarak getirir. Ben bu kuramın 

açıklamaya çalıştığı dilsel olguyu gereksiz yere karmaşıklaştırdığını savunacağım. Söz konusu 

olgu etkileşime gerek olmadan da açıklanabilir. Camp'in tersine, olarak-görme etkisinin metafor 

için özsel olmadığını savunacağım. Bunların yanı sıra Camp'in metafor kuramının kimi 

değillenmiş metafor kullanımlarını açıklayamadığını göstermeye çalışacağım. 

Anahtar Kelimeler: Metafor, etkileşimci metafor kuramı, Elisabeth Camp, değilleme, olarak-

görme etkisi. 

CRITICISM OF THE INTERACTIONIST THEORY OF METAPHOR 

Abstract: In this paper, I will criticise Elisabeth Camp's theory of metaphor. According to this 

theory, the metaphorical meaning arises from the interaction of the characterization of the thing 

which the metaphorically used term indicates with the characterization of another thing. The 

interaction forces out one of the most important cognitive features of metaphor, the seeing-as 

effect. I will argue that this theory unnecessarily complicates the linguistic phenomenon it tries 

to explain, and that the phenomenon in question could be explained without the need for 

interaction. Contrary to Camp, I will try to show that the seeing-as effect is not essential for 

metaphor. I will also try to demonstrate that Camp's theory of metaphor fails to explain some 

uses of negated metaphors. 

Keywords: Metaphor, interactionist theory of metaphor, Elisabeth Camp, negation, seeing-as 

effect. 
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† Bu çalışma The Phrasal Implicature Theory of Metaphors and Slurs başlıklı doktora tezimin 

6. bölümünün 3. kesiminin kısaltılmış ve gözden geçirilmiş halidir.
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