
8-10 June 2015- Istanbul, Turkey 
Abstracts of SOCIOINT15- 2

nd
 International Conference on Education, Social Sciences and Humanities 

 

ISBN: 978-605-64453-3-0  
 

 

RELATIONSHIP BETWEEN RELIGIOUS EDUCATION AND SOCIO-
CULTURAL ENVIRONMENT: THE CASE OF ALBANIA 

Adil Kutlu* 

*Lecturer at Beder University, PhD Candidate at European University of Tirana, Albania 
E-mail: akutlu@beder.edu.al 

 

Abstract 

Socio-cultural factor is a very important factor in the people life, which influences their faith, way of thinking 
and the way they see the events happening around them. Individual from the beginning of their life always is 
in contact with different groups starting from their family, friends and neighbours till the institutions of their 
state from where they learn their traditions. Due to this contact the individual learns the basic properties 
regarding language, tradition, religion and morality of the culture they belong to.  
It is widely accepted that religion is one of the basis of culture and that it gives shape to the way of living and 
the way of thinking of different societies. Also if the education of the believed religion is given in the 
environment of their own socio-cultural will affect the individual positively and will make it easier for them to 
learn the basic properties of society. 
One of the ancient peoples of the Balkans, Albanians, have started accepting Islam in an increasing mode 
from the beginning of the mid 15th century. For the people to learn their new religion Ottoman Empire 
founded a lot of religious schools in the region. In today’s Albanian region these schools seemed that had 
lost their function with the leaving of Ottomans in 1913. With the periods following 1913 with all the trials and 
hardships that they passed today they continue to give education under the jurisdiction of Albanian 
Education Ministry. 
The purpose of this study is to use the example of Albania on how the education of individuals own religion 
given in the socio-cultural environment will positively affect the way of thinking, behaviours and social 
harmony. 
This study will try to explain the relationship between religion education and the socio-cultural environment 
by using the scanning method and information taken from written sources like journals and books. 
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DİN EĞİTİMİ VE SOSYO-KÜLTÜREL ÇEVRE İLİŞKİSİ: ARNAVUTLUK 
ÖRNEĞİ 

Özet 
İnsanın hem inanç ve düşünce biçiminin, hem de hadiselere bakış açısının şekillenmesinde sosyo-kültürel 
çevrenin önemli etkisi bulunmaktadır. Birey, doğumundan itibaren ailesinden başlayarak akraba ve 
komşularına, gelenek ve göreneklerinden vatandaşı olduğu devletin kurumlarına kadar birçok sosyal grupla 
temas halinde yaşamaktadır. Bu temas sayesinde fert, mensubu olduğu toplumun dil, örf, âdet, dinî inanç ve 
ahlâkî değerler gibi kendi kültürüne ait temel özellikleri öğrenmektedir. 
Kültürün temel unsurları arasında kabul edilen dinin toplumların yaşam tarzlarına ve düşünce yapılarına tesir 
ettiği de bilinen bir husustur. İnanılan dinin eğitiminin ferdin kendi sosyo-kültürel çevresinde verilmesi de onu 
olumlu yönde etkileyerek toplumuna ait temel özellikleri benimsemesini kolaylaştıracaktır.  
Balkanlar’ın kadim milletlerinden olan Arnavutların 15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren İslam dinine girişleri 
artarak devam etmiş, halkın yeni dinlerini öğrenmesi için Osmanlı tarafından bölgede mektep, medrese ve 
külliyeler kurulmuştur. Bugünkü Arnavutluk topraklarında da bu amaçla kurulan mektep ve medreseler 1913 
yılında Osmanlı’nın bölgeden ayrılmasıyla fonksiyonunu yitirmeye başlamıştır. Sonraki dönemlerde değişik 
badirelerden geçen medreseler bugün Arnavutluk Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında faaliyetlerine devam 
etmektedir.  
Bu çalışmanın amacı, din eğitiminin sosyo-kültürel ortamda verilmesinin bireyin bakış açısını, davranış 
tarzını ve toplumsal harmoniyi olumlu yönde destekleyeceğinin Arnavutluk örneğiyle ortaya konulmasıdır.   
Çalışmamızda tarama metodu kullanılmış olup, konuyla alakalı dergi, kitap gibi yazılı kaynaklardan elde 
edilen bilgiler kullanılarak din eğitimi ile sosyo-kültürel çevre arasındaki ilişki izah edilmeye çalışılmıştır. 
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