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ciNsiynr nıĞıA.N.üıNDA. rünrçn vr iNciı,izcn ynıBnr,ix
SINAV SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

NecdetOSAM 1

Aüi Sıdıcı AĞ^7"LDF, 2

Özet: Di1 edinimi ve dil öğİcnimi arasında çeşitli ay,nmlar yapllmasına ka§ın, her iki süreçtc de bireyin başa

nsın ı eıkilelcn ortai ctkenler bulunmakadır. Bunlıır içsel ve dışsal etkenler olup biİeyin dilScl bi§arısını eıkilemek-

|edir. Güdülenme. zeka düzeyi, bireysel larklthk]ar. ortan ve cinsiyet içsel ve dışsal ctkcnicr olıuak bilinmektedir.

Cinsiyel. dil edinjmi çalüşmaliıü]nda Sinirsel biyoloji !c ruhdilbiliıısel bağlanda cle alıniırik bireyin djlse] bqsan dü,

zeyiyle ilintilendirilmektedir. Bu çalışmada da Kuzey Kübns'I'ürk Cumhuriycti'nin 5 kazasüDda bulunan 27 okulda

öğrenim gören 8. sınıf öğrcncilcnnin ölçünleŞtiri]miş Türkçe vc ingi]izce sınavlaründan almış olduklan ölçünlü pu

ailar ve cins]yelleri eşleştİ,ilerek di1 bqsan dü/rylcri sininiel biyolo.ji bağlamında yonımlanariü cinsiyetin aylrdcdi

ci bir ö2.eIliğinin olup olmadığına bakllacaitür. Ça]]şmada aynı dmanda öğrencilerin Türkçe !( İngilizce ,ına\ laın
dan alm]Ş o]duklan notliır ka§ıli§lrnlrp oılaya çlkan §onuç dilsclduyitrlük bağlirmlnda değerlendirilmcye çiüışılacaktır.

AnahtaI §özdkler: sinirseidilbilim. anadil irğretimi. ikinci dileğitjnri. di1 yetisi, dilscl tutuniar

A Comparison of Turkisb and Engtish Languag€ Proficiency Te§t lk]ores in Terİns of sex
Abstracti Althoırgh various diffcrcnlialions arc nıade l]etween language acquisition and ]anguagc lcaming,

üere afe common tactors inlluencing üe proficiencies of individuals in both ofthe processes. Thcsc f'acloni.ıre the

intemal and cxtcmal ones influencing the linguiltic proficicncies of individuals. Motivation. intclligence, individual

differences. context. and sex arc knowıı trs üe inlemal iı,l]d extemal factoni. In ]anguagc acquisition ıudies. sex is

considered in neurobiological and psycholinguistic contexts and related to üc lin8uistic prcficiencies of individuals.

similaflY. in this study, by mcürs of relating üe sıındıırdizerl Turkish iuıd English language test scores of 8 8radeni
studying at 27 schools from 5 dislricts of üe Turkish Republic of Northem Cypıus to üeir scx. thcir language

proficicncy lcvcls will be inıeıprcted in neurobiological context in order to investigate whether or no! sex has a

dist]nguishing tiature. ln the sıudy. it will also bc attcmpled to evaluale the rcsults, \\,hich itıt obtained through the

comparilon ofüe scol]]S of lhe studcnls on üe Turkish arüd [nglish language tests. in terms of linluislic consciousness,

I(ey words: neurolinguistics. mother tongile teachin8, se,cond language education. language, proficiency.lan-

8uage attitude!

l. Giriş ve Kuramsal Çerçeve
Dil ile cinsiyet alasındaki ilişki sinirdilbilim. dil sosyolojisi, dil edinimi. toplumdilbilim ve kimi fark-

h alanlıırda ııraşnıılmaktadır, Dil öğrcnimi zihinsel bir işlcınleme süreci oJduğundeuı, çcşitli içsci ve dış

sal değişkenlerin sürcci ctkilcycbileceği araşırmalıırda oılaya konmaktadır (Osım, 2003; Ellis, 1994;

Caplan. l987),
Dil ile cinsiyet arasında olabileceği öne Sürülen i]işki Kamarae (]990)'ya göre dilsel davlanışı etkile-

yen sininel biyoloji ile iJgilidir. Diğer bir dcyişle, Kamarae'ya gilıc zihin ile zihinde oluşturulan ijrüt bc-

yin-vücutoranı ile ilintilidir ve zihinselyapının gelişmesinde önemlibir rol oynıuıaktadır ( l990), Bu bağ-

lamda cinsiyet değişkeninin dil öğrcniminde ve dil edinimindc önem kazandığın] vurgulamak gerekmek

tedir. Vucut ile beyin arasındaki oran cinsiyet dcğişkenine göre farklılük gösteımektedir. Buna göre e.-

kekleıin vücut-beyin <ıranı 7o 1.99 iken. kadınlıırın vücut beyin oranı % 2.5 olarak saptanmaktadrr

(smiü, 1987).

Sinincl biyoloji ve sininel dilbiJim bağlamında öneınli bir olgu olıu:ı vüculbeyin oranı dikkate alrn-

dığında. J5 milyar sinir hücresinin bulunduğu beyinde gliyal hücreler (beyin bağdokusu), Schwan hüc
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releri Ve Ran!iel nodül]erinin örütsel ölelljklerinin farklü]ık göstereceği k.çınıımazdır. Diğeİ bir an]atlm-

la, cinsiyet değişkenine bağlı olarıü gliyat hücreleri ve Schwem hücrclcri ile Ranvier ııodülleri örütsel

bağlamda farklılık gösterebileceği düŞünülmektedjİ (Pinker, l997: I]olton ve Hill; l996: Smith. l987).
Önccleri gliyal hücreleri. Schwıırr hücrclcri vc Ranvicr mıxlü]lcrinin tanı olarak beyindeki işlevleıi bllin
mezken son zamanlaİda yapılan nörolo.ji çaIışnlalannda bunlirrın tamirmının ırkılsal etİinlik]crc vc ijzcl-
iiklc iiğrcnmcyc ytırdımcı o]duklarına işarcı cdilıncktcdir (Gass Vc VarcniS. ]986),

Ö$enmeye yıudııncı olduğu irdelenen hücıeleıin işlevlerine kısaca dcğinmck gcrckirsc; gliyal hüc

reler sinir sisteminin dokusunu oluşturup .tkılsal işlemleri düzenIer. G)iyai hücrclcrin bcyindcki sayısı l00
milyar olarak bilinmektedir. Schwan hücreleri de beyindeki sinir hücrelerinin aksonlıırını sıırıır ve her bir
mimimetredc aralık bırakır, Bu ara]ık]aıa da Raıvicr modİ]lcri yerleşil. Bö]-lece g]iyal hücrelerinin akıl
sal etkinliklere giıişebilınesi için geıckcn uyırnnın iletiııi Ranvier modülJcri aracılığı ilc Schwan hücre

leri üzerinden gliyal hiicrelerine iletilir. Sonuçta üçlü biretkileşimle ıiılsaletkinlik başlıır. Söz konusu et-

kileşimin hızı. niteliği ve etkisi \,ücut-beyin oranl ile örülsel bağiamda doğru orantılı olduğu belirtilmek-
tedir (Pİıker, 1997).

Pinker (l997) belirti]en ırkılsal işlemlemenin kategorik ve sıyısal kodlıırdiın oluştuğunu bclirtmcktc-
dlr. Söz konusu işlemlemenin kadtnliirın sahip olduk]an örütle ı7 önce beli(ilen hücİe ve modü]lerin vü-

cul be]' in oranı bağlamünda daha ctkin o]abilcccğindcn, tiğrcnnıc işleminin erkek]erin öğrenme yetilelin

den daha nitelikli olabileleği sayılt]sına viirılmtütadtr. tsu görüşleİe ek o]irrıü kadınliırıı kalp atışliırında-
kj farkltlık nedenine bağlü olalak beyine giden lemiz kan oranındaki miktann fazlalığı ve kjmi hormonal

farklllıklıırın ııkılsal işlemlerde iineınli biı işlev üstlendiği belirtilmektedir (Kapur. l997).
Dil,cinsiyet ilişkisinin biı diğer boyutu da toplumdilbilimse] olarat ele ıhnmııltadır. Bu yöndeki ça-

lışmal özeilikle kadınların ölçünlü dil kullanınrına yöncjik bir tutum sergilediklcri oftaya konmaktadır
(Cordon. 1997; Labov. l99l ). Anciık bu çalışmada cinsiyet değişkeni biyolojik bağlamda elc alındığıı-
dan toplumdilbbilimseJ özelliği temel olarak ele alınnıayacaktır.

Dil öğrcniminin cinsi1'ct bağlamında irdclcnıncsi çcşitli çıılışmalarla ortaya konmuşlur Öme§in,
Bursıall'ın (l975) yaptığı uzun erimli bir çJlışInJdi Frirn\ızcJ dgrenen flYY] İn"ı|iz öörenciden ijzclliklc
kız olanlann Fransızca yeter]ik sınavında erkeklere oranla büyük bir başan elde ettikJerini vurgulaınal-
tadır. Burstall aynü çitlışınada fıırklı aliuriiırdıur da stjz konusu denekleri sınamış ve sonuçların aynı yiin-
de olduğunu görmüŞtür.

Bir diğer çalışmada Boylc (1987) İngiiizcc öğrcncn 490 Çiııli öğrcnci i]c Honkong'da yaptığı araş

tıımada l0 firrklı sınav aliinının tiimünde klz öğencilerin erkeklere oranla anlamll bir üstünlük sağladık-

lıırını belinmektedir.
2003 yılında KKTC'dc l300 ilkokui 5. sınıf iiğrcncisiyic yapılıın bir ç:ılışmada kız ilğrcncilerin cr-

keklere göre dil sınavında daia başıırılı olduklıirı saptanmışır (Osam, 2{X)3).

Bu bağ]arnda. çalışmamızda yabancl dil öğrenme ve anadili edinme temel değişkenlerini ele a]atak,

KKTC'dc 8. sınıfa dcvam cdcn iiğrcncilerle yabuıcı diJ öğrenimi ve dil edinimini ölçunleştirilmiş İngi-

lizce ve Türkçe sınavlan ile sınaııin değişken olan cinsiyet bağlamında elde edilecek olan sonuçiirrı kiir-

şılaşırarak anlanılı bir farklılığın gerçeklcşip gcrçcklcşmcycccğinc bakülacaktür.

2. Çalşma Yöntemi
Bu çalışmada işlemlenen vcrilerin tümü KKTC Milli Eğitim vc Kültür Bakanlığıın uygulamış oldu

ğu pibt ölçme ve değeılendime sınıvlan verileıidir. Çalışmada kullanılan veriler Pearson eşıeşleıne \e
Bağımsız Örneklem t Sır.ıfi (lndcp€ndent Samp]cs t tcst) yijntemlcri kullanıliuiük işlcmlcnmiştil (SPSS

Inc., 2üll).
Çallşmada yabancı dil öğrenimi ile anadil edinimi arasındaki başarı ilişki derecesini Saptayabilmek
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için ijnce P...]rso, cşleş/eııe yöntemi kullanıImıştır. Ardından cinsiyct dcğişkeni dikkate irlınıırıık kızla-

nn ve erkeklerin her iki di]deki başan dereceleri ıirasında bir farklıhk olup olmadığı Ba4ıın,ı; Örntkltm
,.srüı,/ yöntemi ile SrnanmlŞtır.

2.1 ornek]em

Çalışmaya 2,1okulda eğitim 8ören bplaıı l300 8. slnıföğrencisi katı]mıştır. ÇahŞmaya katıl.ırı katı-

lııncılirrın ömeklcm bağlamında eşit sayıda işleıılenebilınesi için toplam l0ü) öğrcnciraıgele seçim yön

tcmiylc belillenip işlemlemeye alınmıştır.
Yapılan çalışmada btilgclcr ıırası eşitlik dikkate alındığından, l-etkoşa. Gıziııağusa, Güzelyun. Gir

nc vc iskele'den 2(Der katılımcı olmık üzerc 500 kız ve 5ff) erkek top]am 1000 kişilik bir ömeklemle

sayısıl işleınlcmc yapılmıştır,

2,2 Veri Toplama AraçIarı

Çalışmada KKTC Milli Eğitim ve Kü]tür Bakanlığı uzman komisytınlirrü tarafından hazırlan.ın ölçün-

leştirilmiş Türkçc ve ingilizce sınav takıınlıırl kulianılmıştür, Her sınav tiıl(tmünıır kuıgulanmasında 4oar

soru maddesi kullanılır]lştır.
Gcrek Türkçe gerekse ingilizce sınav batıu_.ıa]annda bulunirn soru maddclerinin güçlük derecesi 0.2

ile 0,8 arasında bulunnraktrıdır. Soru maddelerinin her sınav tikımıııdaki ayırdedicilik dereccsi isc cn az

0.2 dir. Türkçe ve İngilizce sınav takımlıırının gcçcrlik katsayrl.ırı (Cronbü- ) sırasıyla 0.87 ve 0.88 dir.

Tüm bu değerler sınav kurgulama ölçütlerinin sınırlıırı içinde bulunduğundan, kurgulırnan sııravın geçer

lik ve güVenirliği bağlamında herhıuıgi bir olumsuz]uk bulunnramaıktıdır. Diğer bir anlatımla, sınav he-

def kitleyi hcr iki dildc dc ijlçmektedir,
Her jki sınav batar],asında bulunırn b(ıyutlar ise yaş bağlamı dikkaıe alınar;ık uluslıırıuası yetcrlik sı-

navlarında temel o]arak kabul edilen bilgi. kavıama ve uygulamadaı oluşmiütadır.
23 Sınanan Varsayım Çiftlcri
Çalışüııada dikkate alınan araştım,ıa sorularını yıınıtlayabilmek için iki varjayım çjfti sınanmıştrı. 51

nanaı varsayııı çiftlcri şunlarür:
lHO. Yabancı dil (ingilizce) yetisi ilc anadil ('fiiıkçe) yctisi arasında anlamll sayısal cştcşicmc

yoktur.
lH1. Yabancı dil (ingilizcc) yetisi ile anadil (TüIkçc) yetisi a.asında anlamlı sayısal cşteşleme

vaıdır,
2H0. Cinsiyet. anadi] (Türkçe) ve )iıbiın(ı Jil 1İngıJızceıletisi buglamın,la anlamlı bir farklılık

yaJatmaz.

2H1. Cinsiyct, anadil (Türkçe) ve yabancı dil (İngilizce.) yetisi bağlamında anlanıJı biı iaıklılık
yalatlr,

3. Bulgular
Tablo ] de tüm ömeklem bağlaınında dil yetisi değişkenlcrinin betimse] sayl işleııieme sonuçla su-

nulmuşfur. Tablo 1'de görüldüğü gibi. tüm ömeklcm bağlamında çalışmaya katılan ögrencılenn İngılız-

ce (yabancı dil) yetileri Türkçc (ıınadil) yetilerine göre düa yüksektir.

Tabkı l
'Iüın Örncklem Bağlanırnda Dit Yetisi Değişkeıılerinin Betims€l Sayı İşlemleme Sonuçları

Dil Yeti§i Salı orlalama Kayma

Türkçe
İngilizce

21 .11

]0.95
l{Xx]

]0u)

311

6.520

4.595

l

I



Tablo 2de cinsiyet bağlamndadi] yetisi değişkenlerinin betimselsayı işlemleme sonuçlıın sunulmuş-

fur. Tablo 2'de 8örüIdüğü gjbi. ç.tlışmaya katılu ogrenuilerin lngilizec ıyabaneı dil) yetilerinin aitünetik
ortalaması hem kız]arda hen de erkekleıde Türkçe (anadil) yetilerinin afitmetik ortalamasından diüa
yükscktir ve

Tablo 2

Cinsiyet Bağl:ımında Dil Yetisi Değşkenlerinin Betimsel Savı İşlemleme Sonuçları
Dil Yetisi Cinsiyet Sayı ortalama Ka}ma

Türkçe

İngilizce

K\z
Erkek
Kn
Erkek

28.36

2,7 _l9

31.70

30.2l

500

5()0

500

5(X)

çalışmaya katılan kız öfuencilerin hem İngilizce (yabancı dil) yetilerinin aritmetik ortalaması hem de

Türkçc (anadil) yetilerinin aritmctik oılalaınası çalışmaya katülan erkek öğrencilerin İngilizce ııabancı
dil) yetilerinin aritmetik ortalamıısındıur ve Türkçe (anadil) yetileıinin aritmetik ortalamasıncluı dıüa yük-

sektir.

Tablo 3'tc dil yctisidcğişkcn çifiinin Pcıınon cştcşlemc sonucu sunulmuştur. Tablo 3 de görüldüğü

gibi. çalışmaya kaılaı öğaencilerin Türkçe ı adıllıeİngilizceılıhucıdıl))etileriarasındaortıbüyük-
1iikte anlanllı bir ilişki vardır,

Tablo 3
Dil Yetisi Değişken Çiftinin Pearson eşte§leme Sonucu
Değ(ken Çifti Sal,ı Pcaryın p

Tiirkçe
İngilizce

l(]«) 0,562** ().()(x]

x* cı = 0,0l olitsı]ık düzeyinde an]amiı (p < o)

1'ablo,1te cinsiyele göre dil yetisi ortalama farkı anlamlılığı (bağımsız ömeklen,] sınavı için l.evene
önsınav sonuçları) sunulmuştur. Tablo 4'de görüldüğü gibi. cinsiyctc gijre hcm Türkçe (anadil) hem de

ingilizce (yabıuıcı dil) iııtiılama farklarının l,cvcnc iinsınav sonuçlirrı iuılamlı buluırmuştw. Bu bulgu, cin-
siyete göre hem Tiirkçe (aıadil) hem de İngilizce (yabancı dil) onalama farklannın bağımstz ömeklem t

stnav] sonuçlannüür yoıumlanabilir olduğunu göstcımcktcdir.

Tablo 4
Cirısiyete Giire Dil Yetisi ortalama Farkr Ajülam ıgı
@ğmsu Örneklem t Sınarr için Levene Öruınav SonuçIan)

Dil Yetisi F P
Tiirkçe 0.003*+

].029**

()-954

0.3llİngilizre
**cı 

= 0.0l olasılık düzeyinde .üıltıJılı (p > (ı)

Tablo 5 te cinsiyete göre dil yetisi ortalan,ıa fıırkı iinlaınlılığı (bağınısız ömeklem t sınavı sonuçlıırı)
.unulmu)ıurlablo5'ücgöı!lduEügibi.iin.ileı<gıiıchemTür}.1<ıınaıJiIıhemd<ingilıuccılahan.ldılı

]4lJ

6.486

6.508

4.18l
4.866



ortalama larkla]]nın t slnavl sonuç]an anlaİ]lı bulunmultur

Tablo 5

Cinsiyetc (iöre Dil Yetisi Orlılama l'arkı Anlamlılığ
(Bağmsız Örneklem t Snavı Sonuçtan)

df p

Türkçe
İngilizce 5.179**

998

99ıi
0.005

0,0O0

** cr = 0.0l o]asılük düzeyinde iüılaınlı (p <cı)

4. Sonuç
Yabarıcı dil (İngilizcc) yclisi ile anadil ('l'ürkçc) yetisi aıasında aürlamJı sayısal eştcşleıne yoktur vıır-

sayımı (lH0). Pcarson sayısal eşteşlemcsi sonucunda reddcdilerek ),abancı dil (IngiJizce) yetisi iic anadil

(Türkçc) yetisi a.aslnda anlaınlü sayüsal eşteşleme va-rdür va*ayımı (lHl) kabul edilmiştir. Buna göre. ya-

bancı dil (ingilizcc) yctisi ile anadil (Türkçc) yctisi arısında anlaml bjİ ilişki bulunın;ütadlr. Y.mi. anadil

(Tiirkçe) yctisi ixlltkça yabancı dil (İngilizce) yetisi de aılal ya da tı,ıadil (Türkçe) yetisi azaldıkça yaban

cı diJ (İngilizce) yctisi dc iıalınakndır.
Cinsiyct. anadjl (Türkçe) vc yabiııcı dil (ingilizcc) yetisi bağlamında an]amll bir farklılık yaratmaz

varsayımı (2H0). bağımsız ömeklem t slnavı sonuçunda reddcdilerek cinsiyet. anadil (Tıirkçe) ve yaban,

cı dil (ingilizce) yetisi bağlamında anlamlı bir farkl!llk yarahr vtİsayını (2H l) kıüuledilmiştil. Buna gö-

re. cinsiyet, anadil (Türkçe) ve yabancı dil (İngilizce) yetisi bağlamında anlamlı bir farklılık hılıınmakta

dır. Yani. cinsiyet değişkeni, kızlruın yabancı dil (ingilizce) yetisinin anadil (Türkçe) yetisinden düa yük-

sek olmasına vc kız]aıın dil yetisinin crkcklerinkinden düa yüksek olmasüna neden olmaktadır.

Bu çalışmada cldc cdilen bıılguIıır dıüa iince farkll ölçeklerde yapılan dil-cinsiyet ilişkisi çalışmala
nnlD sonuçlan doğİultusunda gcrçckleştiği görülıncktedir. l]iğer bir anlaltnr]a. literatürde ortaya konan

(Kamarae. 1990; Ellis. l99,1: Plnker. l997) dil öğrenimi ilc cinsiyet ıırasındııki ilişki ve etkilcşim gerek

vücut ile beyin arasınd.ıki orantı ve gerekse beyiırin yapısında bulunan üç temel dcğişkenin sayısıl sıklık

örüntüsü ilc doğru oüntılıdır.
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