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ÖZ: Bu araĢtırmanın amacı; öğretmenlerin kültürel sermayelerini etkileyen faktörleri tespit etmek ve
öğretmenlerin kültürel sermaye yeterliklerini arttırmaya yönelik öneriler geliĢtirmektir. Bu
araĢtırmanın problem cümlesini “Öğretmenlerin kültürel sermayelerini etkileyen faktörler nelerdir?”
oluĢturmaktadır. Bu çalıĢmanın öğretmenlerin kültürel sermayelerini etkileyen faktörleri tespit
etmesi, kültürel sermayeyi arttırmaya yönelik öneriler geliĢtirmesi ve kültürel sermayeyi eğitimle
iliĢkilendiren çalıĢmalardan biri olması sebebiyle önem taĢıdığı düĢünülmektedir. AraĢtırmanın
çalıĢma grubunu, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Gaziantep il merkezindeki ortaokullarda görev
yapmakta olan kolay ulaĢılabilirlik yoluyla seçilen 29 öğretmen oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın
deseni, nitel araĢtırma desenlerinden “durum çalıĢması”dır. AraĢtırma verilerinin toplanmasında nitel
araĢtırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmıĢ görüĢme tekniği kullanılmıĢtır. Elde edilen veriler
içerik analizi yöntemine tabi tutulmuĢtur. AraĢtırmanın sonucunda; öğretmenlerin kültürel
sermayelerini arttırmak için yapmıĢ oldukları faaliyetlerin sinemaya gitme, gezilere katılma, tiyatroya
gitme ve çeĢitli kurslara katılma, bilimsel içerikli yayın okuma, düzenli kitap okuma, düzenli gazete
okuma, tarihi ve kültürel olaylarla ilgilenme gibi aktiviteler olduğu görülmüĢtür. Elde edilen diğer bir
sonuca göre, öğretmenleri kültürel faaliyetlere katılmaya teĢvik ediciler kiĢisel etmenler, mesleki
etmenler ve çevresel etmenlerdir. Öğretmenlerin kültürel sermayelerini olumsuz etkileyen aileden
kaynaklı faktörler, mesleki faktörler, kiĢisel faktörlerin olduğu belirlenmiĢtir. Aile eğitim seviyesi
yüksek olan ve sosyo ekonomik düzeyi yüksek olan öğretmenlerin kültürel sermaye birikimlerinin
olumlu yönde etkilendiği; çok kardeĢli, az geliĢmiĢ coğrafi bölgelerde yaĢayan ve ailenin ilk çocuğu
olan öğretmenlerin ise yetiĢtikleri aile ortamının özelliklerinden dolayı kültürel sermayelerinin
olumsuz yönde etkilendiği sonucu elde edilmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına göre; hizmet içi eğitimleri,
öğretmenlerin büyük çoğunluğu tarafından zaman kaybı olması, geliĢtirici olmaması, içerik
yetersizliği, akademik çalıĢma yapılmaması gibi nedenlerden dolayı kültürel sermayelerini arttırmak
için etkili bulunmamıĢ; sadece 1 öğretmen tarafından araĢtırma fırsatı sunduğu için etkili
bulunmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Kültür, kültürel sermaye, öğretmen

INVESTIGATION OF THE TEACHERS’ VIEWS ON CULTURAL CAPITAL
ABSTRACT: Main purpose of the present study is to reveal factors that affect teachers’ cultural capital
competencies and to reveal what should be done to improve teachers’ competencies of cultural capital. In
this study the main question is “What are the factors that affect teachers’ cultural capital competencies?”
This research is significant in terms of determining the factors that affect teachers’ cultural capital
competencies, giving suggestions to improve teachers’ cultural capital competencies. The study group
consists of 29 teachers teaching in middle schools in Gaziantep in the academic year of 2015-2016.
Participants were selected via convenient sampling method. The research is a case study from the
qualitative research patterns. For data collection, individual qualitative semi-structured interviews were
conducted. A content analysis method is used for the evaluation of the data. According to the study
results; it is concluded that teachers are interested in going to the cinema, going to theatre, joining trips,
attending courses, reading scientific publications, reading regularly books and newspapers, and historical
events to improve their cultural capital competencies. It was also found thatpersonal factors, professional
factors and environmental factors affect teachers’ cultural capital competencies positively. It was
concluded from the research that not having enogh support from the family, having family
responsibilities, having a child, economic problems, workload, not having enough support from the
administrators, marital status and not being interested in cultural events affect teachers’ cultural capital
competencies negatively. Moreover, teachers who have well educated and have high socio-economical
status family, are more likely to improve their cultural capital competencies. On the other hand, having
many siblings, having family lives in rural areas and being the first of the family affect teachers’ cultural
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capital competencies negatively. Also, most of the teachers note that in-service training is not effective to
improve their cultural capital competencies because of losing of time, not improving, content deficiency
and not having academic studies.
Key Words: Culture, cultural capital, teacher

GİRİŞ
Toplumların değiĢen ve dönüĢen yaĢam Ģekilleri, kavramlara yükledikleri anlamları da
değiĢtirmektedir. Bu değiĢimden etkilenen kavramlardan birisi olan sermaye kavramı yakın
geçmiĢe kadar sadece ekonomik anlamda kullanılmaktaydı. En genel tanımıyla birikim olarak
tanımlanan bu kavramı ilk kez ekonomik anlamının dıĢında kullanmaya baĢlayan kiĢi 20.
yüzyılın önemli düĢünür ve sosyologlarından olan Fransız Pierre Bourdieu’dur (EkĢioğlu,
2012).
Pierre Bourdieu, “sermaye” kavramını sadece ekonomideki parasal bir meta olarak
değerlendirmez. Bourdieu’ya göre “sermaye” kavramı, üretim ve tüketim mallarının üretimini
kolaylaĢtıran kaynakların yanında, normlar, rol beklentileri ve sosyal saygınlığı da içermektedir
(Ünal, 2004). Bourdieu (1986), sermaye kavramının kökeninde ekonomi olduğunu kabul
etmekle birlikte, sosyal değiĢimi anlayabilmek için bu kavramın geniĢletilmesi gerektiğini
düĢünmektedir. Bu nedenle, Bourdieu sermaye kavramını toplumsal, ekonomik ve kültürel
olmak üzere üç ana biçimde sınıflandırmaktadır (Anheier, Gerhards ve Romo, 1995). Daha
sonra bu sınıflandırmaya sembolik sermayeyi de eklemiĢtir.
Bourdieu’nun sermaye kavramını ekonominin dıĢında toplum ve ekonomi ile
iliĢkilendirilmesiyle birlikte, kavram farklı bir boyuta ulaĢmaktadır. Bu boyutta kültür ile
sermaye kavramlarının birleĢtirilmesiyle oluĢan ve daha çok kültürün sermaye boyutuna vurgu
yapan bir kavram olarak karĢımıza “kültürel sermaye” çıkmaktadır. Bourdieu kültürel sermaye
kavramını, kültürel pratikler ve eğitimsel performanslardaki, ekonomik eĢitsizlikler ile
açıklanamayan, farklılıkları açıklamak üzere geliĢtirmiĢtir (Yüce, 2007). Kültürel sermaye
kavramı yüksek kültüre ait malumatın toplamı ve eğitim yoluyla elde edilen hünerlerin bir
bütünüdür (Bourdieu, 1986). Kültürel sermaye, en genel açıdan eğitimle elde edilen birikimler
toplamıdır (Albayrak, 2015). Kültürel sermaye; bir kiĢinin ya da bir toplumun sahip olduğu
bilgi, beğeni, beceri, deneyim, sanat, bilim, inanç, ahlak, kural, alıĢkanlık ve geleneklere ait tüm
manevi değerlerini kapsamaktadır (Cerit, 2012). Kültürel sermaye, kiĢilerin formal veya
informal yollarla edinmiĢ olduğu bilgi ve becerilerin toplamıdır. Bourdieu, kültürel sermayeyi
okullarda eğitimle kazanılan ve diplomalarla objektif bir görünüm kazandırılan “okul
sermayesi” ve doğal olarak, aileden kazanılan nitelikleri belirten “miras ya da kalıtım yoluyla
geçen kültür sermayesi” olmak üzere ikiye ayırarak inceler. Hangi yolla elde edilmiĢ olursa
olsun her ikisi de entellektüel niteliklerin toplamına karĢılık gelir (Ünal, 2004). Kültürel
sermaye, eğitim yoluyla öğrenilmiĢ tüm kabulleri, davranıĢ kalıplarını, kısacası toplumun özünü
içerir (Özsoy, 2007). Bireylerin sahip olduğu eğitim, yetenek, donanım, avantajlar kültürel
sermayesini oluĢtururken, ona toplumda güçlü ve önemli bir konum kazandırır (Allen ve
Anderson, 1994). Kültürel sermaye bireyleri kültürel özelliklerle donatır ve bireyler arasında
farklar oluĢturur (Jaeger, 2011). Bu farkın oluĢmasında kültürel sermayenin tanımlarında
vurgulanan eğitimin önemli bir etken olduğu düĢünülebilir.
Bourdieu’ya göre kültürel sermayeyi besleyen ana damarlardan birisi eğitimdir. Okullar
aracılığıyla toplumun kültürel özellikleri yeni nesillere aktarılarak kültürel sermayesi yüksek
bireylerin yetiĢtirilmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle, alınan eğitimin kalitesi, yeni nesillerin
kültürel sermaye birikimlerini doğrudan etkilemektedir. Okullarda verilmekte olan eğitimin
kalitesi birçok etmene bağlı olmakla birlikte, öğretmenlerin eğitimin kalitesini doğrudan
etkiledikleri gerçeği tartıĢılmazdır. Dolayısıyla, öğretmenler kültürel sermaye birikimi yüksek
nesillerin yetiĢtirilmesindeki mihenk taĢlarıdır. Öğretmenler, sadece bilimsel bilgi aktarımından
sorumlu kiĢiler olmayıp aynı zamanda öğrencilerine dünya görüĢü kazandırabilen, olayları farklı
açılardan değerlendirebilmelerini sağlayan kiĢilerdir. Öğretmenler, yeni nesillerin kültürel
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kimliklerini oluĢturmaktadırlar. Tüm bunların gerçekleĢtirilebilmesi de ancak yüksek kültürel
birikime sahip öğretmenlerle mümkündür. Öğretmenlik mesleği için sadece formasyon veya
alan bilgisi yeterliliğine değil; aynı zamanda öğretmenlerin genel kültürel birikimlerine de önem
verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, öğretmenler formasyon bilgisinin yanı sıra kendini ifade
edebilme becerileri ve bedene sinmiĢ kabiliyetlerin kullanımına dönük olarak yüksek düzeyde
bedenselleĢmiĢ kültürel sermaye yeterliklerine sahip olmalıdır (Avcı, 2015). Aksi takdirde,
öğretmenlerin, bahsi geçen özellikleri öğrencilerine kazandırabilmeleri mümkün olamayabilir.
Bu sebeplerden dolayı okullarda eğitimin kalitesinin arttırılması ve donanımlı bir neslin
yetiĢtirilebilmesi kültürel sermaye birikimi yüksek olan öğretmenlerle mümkündür.
Öğretmenlerin kültürel sermayelerine etki eden faktörlerin belirlenmesi ve arttırmaya yönelik
çalıĢmaların yapılması eğitim açısından oldukça önemlidir. Yüksek kültürel birikime sahip bir
neslin yetiĢtirilmesi ve toplumun kültür seviyesinin yükseltilebilmesi ancak kültürel sermayesi
yüksek olan öğretmenlerle mümkün olabilir. Bu bağlamda öğretmenlerin kültürel
sermayelerinin arttırılması için gerekli çalıĢmaların yapılması eğitim açısından oldukça önemli
sonuçlara neden olmaktadır.
Yurtiçinde kültürel sermaye ve özellikle eğitim-kültürel sermaye iliĢkisi üzerine
yapılmıĢ çalıĢmalar oldukça sınırlıdır (Arun, 2009; Kip, 2010; EkĢioğlu, 2012; Çerezcioğlu,
2013; Ġnce, 2014; Özcan ve Erdur-Baker, 2009; Albayrak, 2015; Avcı, 2015).Fakat bu
çalıĢmaların birçoğu kültürel sermayenin akademik baĢarı üzerine veya ülke ekonomisine
katkıları bağlamında konuyu ele aldıkları görülmüĢtür.YurtdıĢında yapılan çalıĢmalara
bakıldığında ise; kültürel sermaye, akademik baĢarı ve eğitim iliĢkisini ele alan çalıĢmalar
mevcuttur (Lareau, 1987; Lareau ve Horvat 1999; Sullivan, 2001; Feniger, Shavit ve Ayalon,
2014; Jaeger, 2011; Underwood, 2011; Andersen ve Jaeger, 2013; Katsillis ve Rubinson, 1990;
Kingston, 2001; Yamamoto ve Brinton, 2010; Byun, Schofer ve Kim, 2012). YurtdıĢı
çalıĢmalarında genel olarak öğrenci ve ebeveynlerin kültürel sermaye yeterliklerini araĢtıran
nicel çalıĢmaların olduğu görülmüĢtür. Fakat yurtiçinde ve yurtdıĢında “Öğretmenlerin Kültürel
Sermayeye ĠliĢkin GörüĢlerinin Ġncelenmesi” baĢlığıyla örtüĢen herhangi bir çalıĢmaya
ulaĢılamamıĢtır.
Hem yurtiçi, hem de yurtdıĢındaki araĢtırmalar incelendiğinde; kültürel sermaye
konusuna tanım olarak değinilse de; kültürel sermayeyi öğretmen görüĢleri doğrultusunda
inceleyen çalıĢmalara rastlanmamıĢtır. Bu nedenle, bu çalıĢma öğretmenlerin kültürel
sermayelerine etki eden faktörleri belirlemesi, öğretmenlerin kültürel sermayelerini arttırmaya
yönelik öneriler geliĢtirmesi ve kültürel sermayeyi eğitimle iliĢkilendiren çalıĢmalardan biri
olması sebebiyle önem taĢıdığı düĢünülmektedir.
Araştırmanın Amacı
Bu araĢtırmanın amacı; öğretmenlerin kültürel sermayelerini etkileyen faktörleri tespit
etmek ve öğretmenlerin kültürel sermaye yeterliklerini arttırmaya yönelik öneriler
geliĢtirmektir. Bu araĢtırmanın problem cümlesini “Öğretmenlerin kültürel sermayelerini
etkileyen faktörler nelerdir?”
oluĢturmaktadır.
AraĢtırmanın problem cümlesi doğrultusunda aĢağıdaki sorulara cevap aranmıĢtır.
1) Öğretmenler, kültürel sermayelerini arttırmak için ne tür faaliyetlerde bulunmaktadırlar?
2) Öğretmenleri kültürel sermayelerini arttırmaya teĢvik eden faktörler nelerdir?
3) Öğretmenlerin kültürel sermaye birikimlerini olumsuz yönde etkileyen faktörler nelerdir?
4) Öğretmenlerin yetiĢtikleri aile ortamının özellikleri kültürel sermayelerini nasıl
etkilemektedir?
5) Öğretmenlerin almıĢ oldukları hizmet içi eğitimler, kültürel sermayelerini arttırmada
etkili midir?
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YÖNTEM
Bu araĢtırmada, nitel araĢtırma yöntemi kullanılmıĢtır. Ayrıntılı ve derinlemesine veri
toplama, katılımcıların bireysel algılarını, deneyimlerini ve bakıĢ açılarını doğrudan öğrenme,
mevcut durumları anlama ve açıklama amacıyla nitel araĢtırma yaklaĢımı kullanılmıĢtır
(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel 2009). AraĢtırmada, nitel araĢtırma
desenlerinden “durum çalıĢması” yöntemi kullanılmıĢtır. Durum yönteminin en belirgin özelliği,
güncel bir olgu, olay, durum, birey ve gruplar üzerinde odaklanıp derinlemesine incelemeye
çalıĢmasıdır. Yani araĢtırmacının araĢtırılan konuyla ilgili önyargılara sahip olmadan konunun
etraflıca incelenmeye çalıĢılmasıdır (Ekiz, 2009).
a ışma Gru u
AraĢtırmanın çalıĢma grubunu, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Gaziantep il
merkezindeki ortaokullarda görev yapmakta olan 29 öğretmen (17 kadın, 12 erkek)
oluĢturmaktadır. Katılımcılar, kolay ulaĢılabilirlik örneklem yöntemiyle seçilmiĢtir. Bu
örnekleme yöntemi araĢtırmaya hız ve pratiklik kazandırır. Çoğunlukla araĢtırmacının diğer
örnekleme yöntemlerini kullanma olanağının bulunmadığı durumlarda kullanılır (Yıldırım ve
ġimĢek, 2013). GörüĢme yapılan öğretmenlerin branĢları Ģunlardır: Matematik (7), Türkçe (6),
Fen ve Teknoloji (6), Sosyal Bilgiler (3), Ġngilizce (3), Beden Eğitimi (1), Müzik (1), Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi (1), Resim Öğretmeni (1). Öğretmenlerin 16’sı 1-10 yıl arasında, 11’i
11-20 yıl arasında ve 2’si 21 yıldan fazla mesleki kıdeme sahiptir. Öğretmenlerin 27’si lisans,
2’si yüksek lisans mezunudur.
Veri erin Top anması
Veriler, yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu kullanılarak elde edilmiĢtir. Bu yöntem,
araĢtırma problem ile ilgili tüm boyutların ve soruların güvence altına alınmak için geliĢtirilmiĢ
bir yöntemdir (Yıldırım ve ġimĢek, 2013). AraĢtırmacılar tarafından hazırlanan görüĢme formu
alan uzmanı tarafından incelenerek kapsam geçerliliği gözden geçirilmiĢtir. Düzenlenen sorular
doğrultusunda çalıĢma grubundaki öğretmenlerle görüĢmeden önce 3 öğretmen ile pilot
görüĢme yapılmıĢtır. Bu pilot görüĢme neticesinde belirlenen alt temalar ile çalıĢma grubundaki
öğretmenlerle görüĢme neticesinde elde edilen temaların tutarlılık gösterdiği görülmüĢtür.
AraĢtırmaya iliĢkin veriler, belirlenen öğretmenlerden 28 Mart - 15 Mayıs 2016 tarihleri
arasında görüĢme yapılarak toplanmıĢtır. GörüĢme esnasında araĢtırmaya iliĢkin bilgiler
verilmiĢtir. GörüĢme süreleri 25-30 dakika arasında değiĢmektedir.
Verilerin Analizi
Nitel araĢtırma yaklaĢımı doğrultusunda tasarlanan bu araĢtırmada “içerik analizi”
tekniği kullanılmıĢtır. Veriler dört aĢamada analiz edilmiĢtir: 1. Verilerin kodlanması, 2.
Kodlanan verilerin temalarının belirlenmesi, 3. Kodların ve temaların düzenlenmesi, 4.
Bulguların tanımlanması ve yorumlanması (Yıldırım ve ġimĢek, 2013). Öğretmenlerin
görüĢlerinin analizinde, ifadelerin benzerliğine göre gruplamalar yapılmıĢtır. Çözümlemelerde
görüĢüne baĢvurulan öğretmenlere birer kod numarası verilerek (Ö1, Ö2) açıklamalar
yapılmıĢtır.
Geçer ik ve Güvenir ik a ışması
Güvenir ik
ÇalıĢmanın güvenilirliği, Miles ve Huberman’ın (1994) tutarlılığın hesaplanmasında
uyuĢum yüzdesi formülü kullanılarak hesaplanmıĢtır. UyuĢum yüzdesi formülü; P (Na (Na
Nd)) X 100 (P uyuĢum yüzdesi; Na uyuĢum miktarı; Nd uyuĢmazlık miktarı)’dır.
Nitel çalıĢmada güvenirlik hesaplarının
70’in üzerinde çıkması, araĢtırma için
güvenilir kabul edilmektedir (Miles ve Huberman, 1994). Bu çalıĢma için güvenilirlik
korelasyonu yaklaĢık 80 bulunmuĢ ve araĢtırma için güvenilir kabul edilmiĢtir.
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AraĢtırmanın iç güvenirliğini (tutarlığını) sağlamak için araĢtırma soruları açık bir
biçimde ifade edilmiĢ ve araĢtırma aĢamalarının araĢtırma soruları ile tutarlı olmasına dikkat
edilmiĢtir.
Geçer ik
AraĢtırmada iç geçerliği sağlamak için; 1) Kültürel sermayenize etki eden faktörler
nelerdir? kodlanmıĢ sonradan doğrudan alıntılarla kodlar desteklenmiĢtir. Bulguların anlamlılığı
ve bütünlüğü araĢtırmacılar tarafından sürekli test edilmiĢtir. 2) Bulguların tutarlılığını sağlamak
için temaları oluĢturan kavramların kendi aralarında ve diğerler temalarla tutarlılığı
değerlendirilmiĢ ve anlamlı bir bütün oluĢturup oluĢturmadığı test edilmiĢtir. 3) Bulgular
öğretmenler tarafından gözden geçirilmiĢ ve gerçekçi bulunmuĢtur. DıĢ geçerliği sağlamak için:
a) Verileri toplama aracının hazırlanmasından, uygulama ve analiz aĢamasına kadar araĢtırma
sürecinin detaylarıyla açıklanmıĢtır b) Bulgular, alan yazınla karĢılaĢtırılarak, bulguların anlamı
ve uygulamadaki gerçekliklere ulaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. c) AraĢtırmanın baĢka araĢtırmalarla test
edilebilmesi için gerekli açıklamalar ayrıntılarıyla yapılmaya çalıĢılmıĢtır. d) GörüĢleri alınan
öğretmenlerle tekrar görüĢülmüĢ ve bulgular paylaĢılarak teyit ettirilmiĢtir.

BULGULAR
Bu bölümde araĢtırma sonucunda elde edilen bulgular, öğretmen görüĢlerine göre
belirlenen temalara göre ayrıĢtırılmıĢ ve öğretmen görüĢlerinden doğrudan alıntılar yapılarak
özetlenmiĢtir.
Öğretmenlerin kültürel sermayelerini arttırmak için yaptıkları faaliyetlere iliĢkin
bulgular Tablo 1’de verilmiĢtir.
Tablo 1. Kültürel Sermayeyi Artırmak Ġçin Yapılan Faaliyetler
Ana Tema

Kod

Cinsiyet

Frekans

Sinema

Kadın

14

Erkek

9

Kadın

12

Erkek

9

Kadın

8

Erkek

3

Kadın

2

Erkek

3

Gezi
Sosyal Etkinlikler
Tiyatro

Kurs

Ente ektüe
Birikim

Bilimsel
içerikli Kadın
yayın okuma
Erkek

16

Düzenli kitap okuma

Kadın

16

Erkek

10

Düzenli

gazete Kadın

11

5

Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi [Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction] 2016– 4(2), 1-14

6
Habib ÖZGAN, Dilek KARATAġOĞLU

okuma

Erkek

12

Tarihi ve kültürel Kadın
olaylarla ilgilenme
Erkek

11
2

Tablo 1 incelendiğinde, öğretmenlerin kültürel sermayelerini arttırmak için yaptığı
faaliyetlerin sosyal etkinlikler ve entelektüel birikimden oluĢtuğu görülmektedir. Öğretmenlerin
yapmıĢ oldukları sosyal etkinliklerin sinema, tiyatro, gezi ve kurs; entelektüel birikimlerini
arttırmak için ise düzenli gazete okuma, düzenli kitap okuma, bilimsel içerikli yayın okuma,
tarihi ve kültürel olaylarla ilgilenme gibi faaliyetlerle ilgilendikleri görülmektedir.
Öğretmenler, ders kitaplarını bilimsel yayın olarak değerlendirdikleri için katılımcıların
büyük çoğunluğu bilimsel yayın takip ettiklerini ve düzenli kitap okuduklarını belirtmektedirler.
Bu konuda öğretmenlerden Ö13: “...ders kitaplarını her konudan önce büyük bir titizlikle
inceleyerek hem bilimsel yayın okuyorum, hem de düzenli kitap okumuĢ oluyorum.” Ģeklinde
düĢüncelerini ifade etmiĢtir.
Öğretmenlerin büyük çoğunluğunun bilimsel içerikli yayın okuduklarını belirtmeleri,
bilimsel içerikli yayın kavramının öğretmenler tarafından farklı Ģekillerde yorumlanmasıyla ve
bilimsel çalıĢmalara ilgi duyduklarını ifade etmek istemeleri Ģeklinde açıklanabilir.
Öğretmenler, entelektüel birikim olarak gördükleri düzenli gazete okumayı kültürel
anlamda geliĢtirici en önemli araç olarak değerlendirmektedirler. Bu konuda Ö1: “…bir
öğretmenin günlük gazete okumaması hiç kitap okumadan eğitim almaya benzer.” Ģeklinde
ifade etmiĢtir.
Öğretmenlerden Ö21 ise bu konudaki düĢüncelerini Ģu Ģekilde belirtmiĢtir: “…ülkede ve
dünyada neler olup bittiğini bilmeyen bir öğretmen kesinlikle iyi bir eğitim veremez.”
Kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre gazete okuma alıĢkanlığının daha az
olduğu ve genellikle gazetelerin magazin, sağlık, anne ve çocuk bölümünü takip ettikleri
görülmüĢtür. Erkek öğretmenlerin ise gazetelerin spor, ekonomi ve seri ilanlar bölümlerini takip
ettikleri tespit edilmiĢtir. Öğretmenlerin gazetelerin eğitim bölümünü takip etmediği tespit
edilmiĢtir. Kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre tarihi ve kültürel olaylarla daha fazla
ilgilendikleri görülmüĢtür.
Öğretmenlerin en az yaptıkları faaliyet olarak kurslara katılımı belirtmeleri; ekonomik
imkanlarla ve diğer faaliyetlere göre düzenlilik ve süreklilik gerektirmesi gibi nedenlerle
açıklanabilir.
Öğretmenlerin kültürel sermayelerini arttırmaya teĢvik edicilere iliĢkin bulgular Tablo
2’de verilmiĢtir.
Tablo 2: Kültürel Sermayeyi Artırmaya TeĢvik Ediciler
Ana Tema

Kişise etken er

Mesleki etkenler

Alt Temalar

Frekans

GeliĢme isteği

28

Yeterli zaman

18

Mesleki ilerleme isteği

11

Üst yönetim desteği

6

Ġkamet
edilen
olanakları

Ģehrin

21
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evrese Etken er

Mezun olunan üniversitenin
olanakları

12

Tablo 2 incelendiğinde, araĢtırma kapsamında öğretmenlerin kültürel etkinliklere
katılımını teĢvik edicilerin, ailevi, kiĢisel, mesleki ve çevresel etkenlerden oluĢtuğu
görülmektedir. KiĢisel etmenlerin, geliĢme isteği ve yeterli zaman; mesleki etmenlerin, mesleki
ilerleme isteği ve üst yönetim desteği; çevresel etmenlerin ise ikamet edilmekte olan Ģehrin
olanakları ve mezun olunan üniversitenin sahip olduğu olanaklar olduğu tespit edilmiĢtir.
Öğretmenlerin, kültürel etkinliklere katılımını teĢvik edicilerden olan kiĢisel etkenlerin
baĢında geliĢme isteğinin geldiği görülmektedir. KiĢisel geliĢim isteği ile ilgili olarak
öğretmenlerden Ö9: “…kiĢisel geliĢim benim için çok önemli. Bu yüzden kültürel sermayemi
arttıracak etkinliklere katılmak bana büyük bir keyif veriyor.” diyerek düĢüncelerini ifade
etmiĢtir.
Öğretmenleri kültürel etkinliklere katılımı teĢvik eden etkenlerin baĢında geliĢme
isteğinin gelmesi, kültürel geliĢimde içsel motivasyonun önemli etkiye sahip olduğu Ģeklinde
yorumlanabilir.
Bazı öğretmenlerin üst yönetim desteğinin kendilerini kültürel olarak geliĢtirmelerine
bir teĢvik edici olarak görmeleri araĢtırmanın ilgi çekici taraflarından birisidir. Öğretmenler,
MEB’in yüksek lisans ve doktora yaparak kültürel anlamda kendilerini geliĢtirmek isteyen
öğretmenlere sağlayacağı yeterli zaman, ekonomik imkanlar, mesleki kıdem, hizmet puanı,
zorunlu hizmet affı gibi olanakların kendilerini lisansüstü eğitime yönlendireceğinden dolayı
kültürel sermayelerini olumlu yönde etkileyecek teĢvik ediciler olarak görmektedirler. Bu
konuda Ö19: “...üst yönetimin lisansüstü eğitim alanlara zorunlu hizmet affı sağlaması beni
lisansüstü eğitim almaya, kendimi geliĢtirmeye teĢvik edecektir.” Ģeklinde düĢüncesini
açıklamıĢtır.
Üst yönetim desteğinin sadece bazı öğretmenler tarafından teĢvik edici bir etken olarak
görülmesinin nedeni, öğretmenlerin lisansüstü eğitime ilgi duymadıkları için üst yönetimden
sağlanacak olan desteği kendilerini geliĢtirmeye teĢvik edici olarak görmedikleri biçiminde
yorum yapılabilir.
Çevresel etkenlerden, ikamet edilmekte olan Ģehrin olanakları ve mezun olunan
üniversite olanaklarının, öğretmenlerin kültürel faaliyetlere katılımlarını etkilediği tespit
edilmiĢtir. Özellikle sosyal ve kültürel açıdan geliĢmiĢ üniversitelerde öğrenimlerini
tamamlamıĢ olan öğretmenlerin kültürel faaliyetlere katılmada daha istekli olduğu görülmüĢtür.
Bu konuda öğretmenlerden Ö6: “…üniversiteyi Ġstanbul’da okumuĢ olmak ve büyük bir
üniversiteden mezun olmak; benim birçok kursa, konferansa vb. etkinliklere katılmamı sağladı.
Bu yüzden bu etkinliklere katılmak ben de alıĢkanlık oldu.” Ģeklinde düĢüncelerini ifade
etmiĢtir.
Öğretmenlerin kültürel sermayelerini olumsuz etkileyen faktörlere iliĢkin bulgular
Tablo 3’te yer almaktadır.
Tablo 3: Öğretmenlerin Kültürel Sermayelerini Olumsuz Etkileyen Faktörler
Ana Tema

Ai eden kaynak ı
faktör er

Alt Temalar

Frekans

Aile desteği yetersizliği

23

Ailevi sorumluluk

15

Çocuk sahibi olma

12

Ekonomik Yetersizlik

21
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Mes eki faktör er

Kişise faktör er

ĠĢ yoğunluğu

14

Ġdare desteği eksikliği

2

Kültürel faaliyetlere ilgi
duymama

15

Medeni Durum

3

Tablo 3 incelendiğinde öğretmenlerin kültürel sermayelerini olumsuz etkileyen
faktörlerin ailevi, mesleki ve kiĢisel nedenlerden kaynaklandığı görülmektedir.
Aileden kaynaklı etkenlerin ailenin yeterli desteği sağlamaması, ailevi sorumluluk ve
çocuk sahibi olma; mesleki etkenlerin, ekonomik yetersizlik, iĢ yoğunluğu ve idare desteği
yetersizliği; kiĢisel etkenlerin ise medeni durum ve kültürel faaliyetlere ilgi duymama gibi
durumların olduğu görülmektedir. Öğretmenler, kültürel olarak geliĢimlerini etkileyen
etkenlerin baĢında aileden yeterli destek görememe durumunun geldiğini belirtmiĢlerdir.
Öğretmenler, aileden ve yakın çevreden yeterli destek olmaksızın sosyal ve kültürel
faaliyetlerde bulunmak için zamanlarının ve enerjilerinin olmayacağını ifade etmiĢlerdir. Bu
konuda Ö3: “...yurtdıĢı gezilerine katımayı çok istememe rağmen ailemden destek göremediğim
için bu tarz gezilere katılamıyorum.” Ģeklinde duygularını açıklamıĢtır.
Öğretmenlerin kültürel geliĢimlerindeki en büyük engeli aile desteği yetersizliği olarak
görmeleri, özellikle çalıĢan bireylerin sorumluluklarını aileleriyle paylaĢmaksızın kendilerini
kültürel olarak geliĢtirmeleri için yeterli zaman bulmalarını zorlaĢtırmaktadır Ģeklinde
yorumlanabilir.
Öğretmenlerinbüyük bir çoğunluğunun mesleğin ekonomik olanaklarının yeterli
olmamasını kültürel olarak geliĢimlerinin önünde büyük bir engel olarak görmektedirler.
Öğretmenler ekonomik nedenlerden dolayı kültürel faaliyetlere katılamadıklarını
belirtmektedirler. Bu durumla ilgili olarak öğretmenlerden Ö10: “…çocuklarımızın ve
ailelerimizin ekonomik ihtiyaçları varken bizler nasıl kültürel sermayeye yatırım yapabiliriz ki?
Önceliğimiz tabi ki çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmak” Ģeklinde düĢüncesini ifade
etmiĢtir.
Öğretmenlerin idare desteği eksikliğini de önlerindeki bir engel olarak belirtmeleri
araĢtırmanın dikkat çeken bir yanı olmuĢtur. Bazı öğretmenler idarenin hazırladığı ders
programından dolayı hafta içi yoruldukları için kültürel anlamda kendilerini geliĢtirecek
faaliyetlerde bulunamadıklarını belirtmiĢlerdir. Bu konuyla ilgili olarak Ö8: “…ders saatim az
olmasına rağmen tüm günümü aradaki boĢ dersler yüzünden okulda bekleyerek geçiriyorum.
Tabi bu da benim kültürel sermayemi arttıracak aktivitelerle ilgilenmeme engel oluyor.”
Ģeklinde düĢüncelerini dile getirmiĢtir.
Ġdare desteği eksikliğinin sadece 2 öğretmen tarafından kültürel sermayelerini olumsuz
etkileyen bir etken olarak ifade edilmesinin nedeni, bu öğretmenlerin okul idarecileriyle kiĢisel
sorunlarından kaynaklanan düzenlemelerin yapıldığı Ģeklinde açıklanabilir.
Öğretmenlerin kültürel sermayelerini medeni durum faktörünün etkilediği görülmüĢtür.
Özellikle evli öğretmenler kendilerini kültürel olarak geliĢtirecek zaman bulamadıklarını
belirtmiĢlerdir. Ö17, konu ile ilgili olarak: “...evliliğin sorumluluklarından dolayı kültürel
sermayemi arttıracak faaliyetlerle ilgilenemiyorum.” Ģeklinde düĢüncesini ifade etmiĢtir.
Öğretmenlerin yetiĢtikleri aile ortamının kültürel sermayelerine etkilerine iliĢkin
bulgular Tablo 4’te yer almaktadır.
Tablo 4: Aile Ortamının Kültürel Sermayeye Etkileri
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Ana Tema

Olumlu

Olumsuz

Alt Temalar

Frekans

Ailenin eğitim düzeyinin yüksek
olması

18

Ailenin ekonomik
yüksek olması

16

seviyesinin

KardeĢ sayısının fazla olması

13

Ailenin yaĢadığı coğrafi bölgenin
geliĢmemiĢ olması

10

Ailenin ilk çocuğu olma

2

Tablo 4 incelendiğinde, aile ortamının öğretmenlerin kültürel sermayelerinde olumlu ve
olumsuz yönde olmak üzere etkisinin olduğu görülmektedir.
Aile eğitim seviyesi yüksek olan, sosyo ekonomik düzeyi yüksek olan öğretmenler
kültürel sermayelerinin olumlu yönde etkilendiğini belirtirken; çok kardeĢli, ailesi az geliĢmiĢ
coğrafi bölgelerde yaĢayan ve ailenin ilk çocuğu olan öğretmenler ise yetiĢtikleri aile ortamının
özelliklerinden dolayı kültürel sermayelerinin olumsuz yönde etkilendiğini belirtmektedirler. Bu
konuda öğretmenlerden Ö8: “…ailemin ekonomik açıdan yetersiz olması ve kırsal bir bölgede
yetiĢtirilmemden dolayı kültürel etkinliklerle ilgilenecek imkanım hiç olmadı.” Ģeklinde
duygularını ifade etmiĢtir.
Ailenin eğitim düzeyinin yüksek olması durumunun öğretmenlerin kültürel
sermayelerini olumlu yönde etkileyen en önemli etmenlerden biri olması; eğitim düzeyi yüksek
ailelerin, çocuklarının kültürel ve sosyal geliĢmiĢliğine önem vermeleriyle iliĢkilendirilebilir.
Öğretmenlerden çok kardeĢli olanların, kardeĢ sayısının fazla olması nedeniyle kültürel
açıdan geliĢmiĢliklerini olumsuz yönde etkilediğini ifade etmiĢtir. Konuyla ilgili olarak
öğretmenlerden Ö9: “…dokuz kardeĢli olduğumuz için ailem benim ve kardeĢlerimin sosyal
açıdan geliĢmemizle pek ilgilenemedi.” Ģeklinde kendisini ifade etmiĢtir.
Ġlk çocuk olma durumunu, ailenin kültürel sermeyeye olumsuz etkisi olarak nitelendiren
öğretmen sayısının az olması; araĢtırmadaki öğretmenlerin büyük çoğunluğunun ailenin ilk
çocuğu olmadığı için durumu değerlendiremedikleri Ģeklinde yorum yapılabilir.
Öğretmenlerin almıĢ oldukları hizmet içi eğitimlerin kültürel sermayelerine olan
etkilerine iliĢkin bulgular Tablo 5’te verilmiĢtir.
Tablo 5: Hizmet Ġçi Eğitimlerin Kültürel Sermayeye Etkisi
Ana Tema

Hayır

Evet

Alt Tema

Frekans

Zaman kaybı oması

21

GeliĢtirici olmaması

17

Ġçerik yetersizliği

11

Akademik çalıĢma
yapılmaması

3

AraĢtırma fırsatı sunması

1

Tablo 5 incelendiğinde hizmet içi eğitimlerin; zaman kaybı olması, geliĢtirici olmaması,
içeriğin yetersiz olması, akademik çalıĢma yapılmaması nedenlerinden dolayı kültürel
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sermayelerini arttırma adına etkili olmadığı; araĢtırma fırsatı sunduğu için etkisinin olduğu
görülmektedir.
Hizmet içi eğitimlerin öğretmenlerin kültürel sermayelerini arttırıcı nitelikte olup
olmadığı konusunda öğretmenlerden Ö7: “…eğitimler beni ne mesleki ne de kiĢisel anlamda
geliĢtirici değil. GeliĢtirici olmak bir yana vaktimi aldığı için kendimi geliĢtirecek zamanımı da
alıyor.” diyerek düĢüncesini belirtmiĢtir.
Öğretmenlerin büyük çoğunluğunun hizmet içi eğitimlerizaman kaybı olarak
değerlendirdikleri için kültürel sermayelerine etkisinin olmadığını belirtmelerinin nedeni;
hizmet içi eğitimlerde geçirilen sürede kendilerini geliĢtirecek farklı sosyal ve kültürel
faaliyetlerde bulunabileceklerini düĢündükleri Ģeklinde açıklanabilir.
Öğretmenlerden birinin araĢtırma fırsatı sunması açısından hizmet içi eğitimlerin
kültürel sermayesinde etkili olduğunu düĢünmesi; bu öğretmenin görev yapmakta olduğu
okulun idaresinin veya bağlı bulunduğu üst idare birimlerinin hizmet içi eğitimleri öğretmenlere
çalıĢmalar yaptırarak zenginleĢtirdikleri Ģeklinde yorumlanabilir.
TARTIŞMA VE SONU
Bu araĢtırmada öğretmenlerin kültürel sermayeye iliĢkin görüĢleri ele alınmıĢtır.
Öğretmenler kültürel sermayelerini arttırmak için sosyal etkinliklere katılım ve entelektüel
birikim sağlamaya yönelik aktivitelerle ilgilendikleri sonucuna ulaĢılmıĢtır. Öğretmenlerin
sosyal etkinlik olarak; sinemaya gitme, tiyatroya gitme, gezilere katılma ve çeĢitli kurslara
katılma gibi faaliyetlerle ilgilenmektedirler. Öğretmenler entelektüel birikim sağlamak için ise;
bilimsel içerikli yayın okuma, düzenli kitap okuma, düzenli gazete okuma ve tarihi ve kültürel
olaylarla ilgilenerek kültürel sermayelerini arttırmaya çalıĢmaktadırlar. Türkiye Ġstatistik
Kurumu (TÜĠK, 2006) 50.070 hanehalkından 15 yaĢ ve üzerindeki 11.815 kiĢiyle yaptığı
Kültürel Faaliyetlere Katılım ve Ayrılan Zaman AraĢtırması’na göre; ev içi kültürel faaliyetlere
katılım oranı daha yüksektir. Ev dıĢı kültürel faaliyetlerde en yüksek katılıma sahip faaliyet türü
ise “sinemaya gitme”dir. Bu araĢtırmada da bir ev içi aktivitesi olarak değerlendirilen kitap
okuma ve ev dıĢı aktivitesi olan sinemaya gitme alıĢkanlıklarının yüksek olması TÜĠK
verileriyle tutarlılık göstermektedir. Öğretmenlerin ders kitaplarını bilimsel yayın olarak
değerlendirmelerinden dolayı bilimsel içerikli yayın okuma ve düzenli kitap okuma alıĢkanlığı
ilk sırada yer almaktadır. Erkek öğretmenler kadın öğretmenlere göre daha fazla gazete okuma
alıĢkanlığına sahiptir veöğretmenler gazetelerin eğitimle ilgili bölümlerini takip
etmemektedirler. Öğretmenlerin gazetelerin eğitimle ilgili bölümünü takip etmemesi,
öğretmenlerin eğitimle ilgili konulara yeterince ilgi duymadıklarının bir göstergesi olarak
yorumalanabilir. Bu durum da öğretmenlerin mesleki geliĢimlerine yeterince önem
vermemesiyle iliĢkilendirilebilir. Ayrıca kadın öğretmenler erkek öğretmenlere göre daha fazla
tarihi ve kültürel olaylarla ilgilenmektedirler. Kadın ve erkeğin toplumsal rollerindeki
farklılıklar kültürel sermaye birikimlerini de farklı yollardan elde etmelerine neden olmaktadır.
Kadın ve erkeklerin kültürel sermaye birikimlerini farklı yollardan arttırması literatürle de
örtüĢen bir durumdur. Kadınların kültürel sermaye birikimlerini (Özcan ve Erdur-Baker, 2009)
etkileyen değiĢkenlerin erkeklerden daha fazla olması nedeniyle kadınlar erkeklere nazaran daha
farklı kanallardan kültürel sermaye yeterliklerini yükseltme imkânı elde edebilmektedirler. Bu
araĢtırmada da kadınların kültürel sermaye birikimlerini arttırma yollarıyla erkekler arasındaki
farklılıklar ortaya çıkmıĢtır. Avcı (2015) de araĢtırmasında kadın öğretmenlerle erkek
öğretmenlerin kültürel sermaye birikimlerinin farklı olduğu ve biribirlerinden farklı kanallarla
birikimlerini oluĢturduklarını ifade etmiĢtir.
Öğretmenlerin kültürel sermayelerini artırmaya teĢvik eden kiĢisel etmenler; geliĢme
isteği, yeterli zaman; mesleki etmenler, mesleki ilerleme isteği, üst yönetim desteği; çevresel
etmenler ise ikamet edilmekte olan Ģehrin sosyal ve kültürel olanakları, mezun olunan
üniversitenin sahip olduğu sosyal ve kültürel özelliklerdir. Öğretmenlerin kültürel sermayelerini
arttırmaya teĢvik eden etmenlerin baĢında geliĢme isteğinin gelmesi, öğretmenlerin içsel
motivasyonun sağlanmasının önemini ortaya koymaktadır. Kendini geliĢtiren öğretmen, değiĢim
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ve yenilenme sürecini yaĢadığından kiĢisel ve mesleki düzeyde yetkinleĢme sürecine girmiĢ
demektir (Can, 2004). Öğretmenlerin bireysel ve mesleki geliĢim için gerekli olan çabayı
göstermesi kültürel sermaye birikimlerini yükseltmek için de gereklidir (Avcı, 2015).
Dolayısıyla, kendilerini lisanüstü eğitim alarak geliĢtirmek isteyen, yeterli motivasyona sahip
öğretmenlerin teĢvik edicilerle desteklenmesinin önemi göze çarpmaktadır. Katz-Gerro (2002)
araĢtırmasında kiĢilerin eğitim düzeyleri arttıkça kültürel tüketimin dolayısıyla da kültürel
sermayelerinin arttığını ifade etmiĢtir. EkĢioğlu (2012) çalıĢmasında kültürel sermaye birikimi
ile eğitim arasında pozitif yönde bir iliĢki olduğunu vurgulamıĢtır. Bu bağlamda, öğretmenlerin
lisanüstü eğitime yönelik imkanlarının arttırılması, öğretmenleri lisanüstü eğitim almaya teĢvik
ederek kültürel sermaye birikimlerini arttırmada önemli bir etkiye sahip olacağı
düĢünülmektedir.
AraĢtırmada elde edilen diğer bir sonuca göre; öğretmenlerin kültürel sermayelerini
olumsuz etkileyen aileden kaynaklı faktörler, ailenin yeterli desteği sağlamaması, ailevi
sorumluluk ve çocuk sahibi olma durumu; mesleki etkenler, ekonomik yetersizlik, iĢ yoğunluğu
ve idare desteği yetersizliği; kiĢisel etkenler, medeni durum ve kültürel faaliyetlere ilgi
duymamadır. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu kültürel sermayelerini arttırmayı engelleyici
durumlarla ilgili olarak “öğretmen harici unsurların” kültürel sermaye birikimlerini yükseltmeyi
engellediğini düĢünmektedirler ve bu unsurlara örnek olarak; ailevi engeller, ekonomik
sıkıntılar, olumsuz çevre koĢullarından bahsetmektedirler.Siyaset, Ekonomi ve Toplum
AraĢtırmaları Vakfı (SETA, 2009), raporunda eğitim sisteminden kaynaklanan sorunlar ele
alınmıĢ ve öğretmen harici birçok etmenin eğitimin kalitesini düĢürdüğü belirtilmiĢtir.
Öğretmenlerin ifadelerinden de anlaĢıldığı üzere eğitimin kalitesini düĢüren birçok harici etmen
aynı zamanda öğretmenlerin kültürel sermaye birikimlerini artırmayı da engellemektedir.
Öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin bireysel, toplumsal ve mesleki sorunlarını ele alan
birçok çalıĢma (Demir ve Arı, 2013; Sarıçay, 2006; Çelikten, ġanal ve Yeni, 2005; TekıĢık,
1986; Akyüz, 2008; Yazıcı, 2009; Avcı,2015) öğretmenlerin kültürel sermaye kazanımını
engelleyen problemlerin ortadan kaldırılması gerektiğini belirtmektedir.
Öğretmenlerin kültürel sermayelerini etkileyen önemli etkenlerden biri aile ortamının
öğretmenleri farklı açılardan etkilemesidir. Aile ortamının öğretmenlerin kültürel sermayelerine
etkileri hem olumlu hem de olumsuz olabilmektedir. Aile eğitim seviyesi yüksek olan ve sosyo
ekonomik düzeyi yüksek olan öğretmenlerin kültürel sermaye birikimlerinin olumlu yönde
etkilendiği; çok kardeĢli, az geliĢmiĢ coğrafi bölgelerde yaĢayan ve ailenin ilk çocuğu olan
öğretmenlerin ise yetiĢtikleri aile ortamının özelliklerinden dolayı kültürel sermayelerinin
olumsuz yönde etkilendiği sonucu elde edilmiĢtir. Konuyla ilgili alanyazında sosyoekonomik
düzey ile kültürel sermaye arasında pozitif iliĢki tespit edilmiĢ, sosyoekonomik statü arttıkça
kültürel sermaye birikiminin de yükseldiği belirlenmiĢtir (Bourdieu, 1986; Byun, Schofer ve
Kim 2012; Anheier, Gerhards ve Romo, 1995; Lamont ve Lareau, 1988; Underwood, 2011;
Özsoy, 2009; Koytak, 2012; Andersen ve Jaeger, 2013; Katsillis ve Rubinson, 1990). Bu
bağlamda, ailenin sosyo ekonomik düzeyinin yüksek olması çocukların kültürel sermaye
birikimlerini olumlu yönde etkileyecektir Ģeklinde yorum yapılabilir. Bourdieu’ya göre de
ekonomik ve sosyal açıdan iyi konumlanmıĢ ailelerin çocukları kendilerine göre daha elveriĢsiz
ortamdan gelen çocuklardan daha fazla fırsatlara sahip olabilmektedir. Ailelerin kültürel ve
ekonomik sermayeleri, çoğunlukla çocuklarının insani sermayelerine ve kültürel birikimlerine
yansımaktadır (AktaĢ,2011). Oral ve Mcgivney (2014) çalıĢmalarında anne ve babanın eğitim
düzeylerinin artmasına bağlı olarak öğrencilerin eğitime ulaĢma düzeylerinin, dolayısıyla
kültürel sermaye birikimlerini üst seviyeye taĢıma imkânlarının da arttığınıifade etmiĢlerdir.
Benzer Ģekilde Byun, Schofer ve Kim (2012) ve Avcı (2015), araĢtırmalarında ailelerin yüksek
sosyoekonomik düzeyinin ailenin kültürel sermayesine olumlu etkisi olduğunu tespit
etmiĢlerdir. Aynı zamanda ailelerin sosyoekonomik düzeylerinin ve kültürel sermayelerinin
yüksek oluĢunun çocukların hem kültürel sermayesini hem de akademik baĢarılarını pozitif
yönde etkilediğini ifade etmiĢlerdir.Kraaykamp ve Van Eijck (2010) çalıĢmalarında iyi eğitimli
ebeveynlerin çocuklarının eğitsel baĢarısının arttığı sonucuna ulaĢmıĢlardır.Ailelerin eğitim
düzeyi arttıkça, ailenin çocuğun eğitimine yönelik sorunları ile meĢgul olmasıyla çocuğun
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eğitim düzeyi doğrudan bir artıĢ sergilemektedir (SETA, 2009). Türkiye koĢullarında anne-baba
eğitimi, hanenin kültürel yapısının da bir göstergesi sayılabilir (ERG, 2009). AraĢtırmanın
sonuçları da literatürle örtüĢmektedir.
Hizmet içi eğitimler, zaman kaybı olması, geliĢtirici olmaması, içerik yetersizliği,
akademik çalıĢma yapılmaması gibi nedenlerden dolayı öğretmenler tarafından kültürel
sermayeyi arttırmak için etkili bulunmamaktadır. Sadece 1 öğretmen araĢtırma fırsatı sunduğu
için etkili bulmaktadır. Guskey (2002) çalıĢmasında öğretmenlerin genellikle var olan bilgi ve
becerilerini ileriye taĢıyacak eğitimlere katılmayı tercih ettiklerini belirtmektedir. Bu bağlamda,
öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerin kendi bilgi ve becerilerini arttırmada yetersiz buldukları ve
kültürel sermayelerini arttırmada etkili olmadıklarını düĢündükleri için zaman kaybı olarak
değerlendirdikleri Ģeklinde yorum yapılabilir
ÖNERİLER
ÇalıĢmada ulaĢılan sonuçlar doğrultusunda aĢağıdaki öneriler geliĢtirilmiĢtir.
1) Öğretmenlerin, ders kitapları dıĢındaki yayınları takip edebilmeleri için okullara ücretsiz
olarak bilimsel ve eğitimle ilgili yayınların dağıtılması önerilmektedir.
2) Kültürel sermayelerini lisanüstü eğitimle arttırmaya çalıĢan öğretmenlere, hizmet puanı ve
ekonomik olanaklar sağlanarak teĢvik edilmesi önerilmektedir.
3) Aile ortamının öğretmenlerin kültürel sermayesine olan katkısı göz önünde bulundurularak
aile eğitimine yönelik uygulamaların arttırılması önerilmektedir.
4) Öğretmenlerin hizmet içi eğitim ve seminer dönemlerinin kültürel faaliyet ve etkinlikleri de
içerecek Ģekilde zenginleĢtirilmesi önerilmektedir.
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