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Parathënie 
 
 
 
Sikundërse jepet qartësisht e shprehur edhe në vetë titullin përkatës, në punimin 

për mbrojtjen e gradës “Doktor i shkencave”, tema që kemi përzgjedhur dhe 

trajtuar nën udhëheqjen e vyer shkencore të Akademik Gjovalin Shkurtaj, ngërthen 

marrëdhëniet mes shqipes dhe turqishtes së periudhës osmane, duke e përqendruar 

vëmendjen në dy drejtime kryesore: në drejtimin e mendimit të jashtëm dhe të 

mendimit të brendshëm. Objekti i punimit, në tërësinë e tij, është ngërthyer sipas një 

larushie këndvështrimesh dhe fushash:  që nga fusha  e sociologjisë,  psikologjisë,  

antropologjisë,  etnologjisë, kulturologjisë, filozofisë, shkencave politike dhe 

historike, deri te këndvështrime dhe te fusha ngushtësisht gjuhësore, si fonologjia, 

morfologjia, morfofonologjia, sintaksa, morfosintaksa etj. 

Ndërkaq, vlen të vëmë në pah se një vëmendje e veçantë i është kushtuar qartësisë 

së koncepteve,  kategorive  dhe përkufizimeve,  sidomos  kjo në rastet kur elementët  

në fjalë janë përdorur idiosinkratikisht, shprehimisht, sipas një këndvështrimi dhe 

qasjeje vetjake. Kështu, për shembull, togfjalëshat “mendim i jashtëm” dhe 

“mendim i brendshëm” mund të përkufizohen konceptualisht në forma të larmishme. 

Kështu, për Thalisin, i njohur nga tradita perëndimore si i pari filozof, “mendimi i 

brendshëm” shënjon elementin parak, thelbi dhe shkakësia e realitetit, e tërë sa 

ekziston, ndërsa “mendimi i jashtëm”  shënjon  tërësinë  e sendeve  që  erdhën  si  

rrjedhojë  formave  të  zhvillimit dialektik të këtij elementi parak; për Heraklitin, 

“mendimi i brendshëm” shënjon “Njëshin”, “Logos”-in, ndërsa “mendimi i 

jashtëm” shënjon “procesin”, përshfaqjen e këtij  “Njëshi”;  për  Parmenidin  është  

e kundërta:  “mendimi  i brendshëm”  shënjon “procesin”, ndërsa “mendimi i 

jashtëm” shënjon “Njëshin”, të “Qenëshmen”; për Sokratin,  “mendimi  i 

brendshëm”  shënjon  vlerën  reale dhe universale  të realitetit, krejt e pavarur nga 

njeriu, ndërsa “mendimi i jashtëm” formën gjuhësore të përcjelljes së kësaj vlere, e 

varur nga njeriu; për sofistët, të cilët nuk besonin në ekzistencën e vlerave reale dhe 

universale të realitetit, “mendimi i brendshëm” shënjon një strategji 

mbushamendase, ndërsa “mendimi i jashtëm” vënien e saj në jetë; për Platonin, 

“mendimi  i  brendshëm”  është  ideja,  forma  e  përjetshme,  ndaj  të  cilës  fjala  

nuk shpërfaqet  përpos  se  një  imazh  i  zbehtë  dhe  shpeshherë  i  papërshtatshëm;  

për Aristotelin,  “mendimi i brendshëm”  shënjon kuptimin, ndërsa “mendimi i 

jashtëm” formën e shprehjes së këtij kuptimi; për Kant-in, i cili në këtë drejtim 

përputhet me Descartes-in, “mendimi i brendshëm” shënjon paraqitjen mendore, 

apo konceptuale, ndërsa “mendimi i jashtëm” paraqitjen e tij përmes shenjave 

grafike e tingullore; për empiristët anglezë, “mendimi i brendshëm” shënjon 

perceptimin dhe përvojën, ndërsa “mendimi i jashtëm” formën e paraqitjes së tyre 

përmes fjalësh, shenjash, tingujsh, imazhesh etj.; për Humboldt-in, prej të cilit kemi 

edhe kalkimin e togfjalëshave që po trajtojmë,  “mendimi  i brendshëm”  shënjon  

përvojën  dhe formën  e të menduarit  të njeriut si individ, ndërsa “mendimi i 

jashtëm” shënjon botëkuptimin, i cili shpaloset në  mënyrën  më  të  qashtërt  tek  

kultura  e  konceptuar,  nga  njëra  anë,  si  tërësia  e përvojave  dhe  formave  të  të  

menduarit  të  individëve  që  formësojnë  bashkësisë  e folësve të një gjuhe të 



  

caktuar, dhe, nga ana tjetër, si ideologji sunduese apo sistem bindjesh dhe 

rregullash – çka përkon jo pak me atë që Marx-i do ta emërtonte disa vite  më  

vonë  si  “superstrukturë”;  për  Boas-in,  “mendimi  i  brendshëm”  shënjon 

aspektin psikik të folësit, duke marrë kësisoj edhe një herë një prej tezave të njohura 

platonike, sipas të cilës “fjala është veshja e psikës”, çka u lëvruar mëtejshëm nga 

psikolinguistët e shekullit që lamë pas, ndërsa “mendimi i jashtëm” shënjon kulturë 

konceptuar si fryt i përvojave historike dhe i zhvillimit psikologjik të individëve që 

formësojnë bashkësinë e folësve të një gjuhe; për Sapir-in dhe Whorf-in, “mendimi i 

brendshëm”  shënjon personalitetin  e njeriut si individ, ndërsa “mendimi i 

jashtëm” kulturën e perceptuar si tërësia e kategorive konceptuale me të cilat 

operojnë individët që formësojnë  bashkësinë  e folësve  të një gjuhe;  për De 

Saussure-in,  “mendimi  i brendshëm”  shënjon  la langue,  sistemin  e një gjuhe,  

ndërsa  “mendimi  i jashtëm” shënjon la parole, aktin e fjalës, përdorueshmërinë e 

gjuhës individët që formësojnë bashkësinë  e  folësve  të  një  gjuhe;  për  formalistët  

rusë,  “mendimi  i  brendshëm” shënjon përmbajtjen, ndërsa “mendimi i jashtëm” 

formën; për strukturalistët çekë dhe francezë, të ndikuar nga idetë e Marx-it, 

sikundërse edhe për dekonstruksionalistët, “mendimi  i brendshëm”  shënjon  

“ideologjinë”,  ndërkohë  që  “mendimi  i jashtëm” shënjon “propagandën”, 

tërësinë e “strategjive” dhe formave të “injektimit” të saj tek individët që formësojnë 

bashkësinë e folësve; për filozofët analitikë, “mendimi i brendshëm” shënjon 

realitetin konceptual, i cili shfaq një marrëdhënie izomorfie me realitetin   sendësor,   

ndërsa  “mendimi   i  jashtëm”   shënjon   shprehjen   e  realitetit konceptual përmes 

shenjave grafike dhe tingullore. 

Ndonëse të tilla përthyerje konceptuale trajtohen gjerësisht dhe analitikisht nën 

dritën e ngjashmërive dhe dallueshmërive, në këtë punim, me togfjalëshin “mendim i 

brendshëm”  nënkuptojmë  formën  e të menduarit,  ndërsa  me  “mendim  i 

jashtëm” formën e mendimit, duke përvetësuar dhe shfrytëzuar kësisoj një 

kontekstualizim konceptual të kristalizuar nga gërshetimi i ideve të Wilhelm von 

Humboldt-it, Louis Hjelmslev-it, Martin Heidegger-it dhe Ludwig Wittgenstein-it. 

Lënda e punimit është shpërndare, organizuar dhe strukturuar në katër 

pjesë: 

Në pjesën  e parë, e ndarë në sythe dhe në nënsythe,  jepen në mënyrë  të 

detajuar parashtrimi  i çështjeve dhe problematikave  që lidhen me temën e 

trajtuar, qëllimet nga  të  cilat  jemi  udhëhequr,  përvijimi  i  kuadrit  teoretik,  në  të  

cilin  përfshihen qartësimi i koncepteve me të cilat kemi operuar vazhdimisht, 

parashtrimi i topologjisë dhe tipologjisë, i metodologjisë dhe perspektivë 

interpretative, i lëndës së shfrytëzuar dhe i qasjeve teorike etj. 

Në pjesën e dytë, e ndarë edhe kjo në sythe dhe në nënsythe, jepen dhe shtjellohen në 

mënyrë të detajuar konceptualizimet e larmishme të realiteti që lëviz pas 

togfjalëshave “mendimi i brendshëm” dhe “mendimi i jashtëm” në gjuhë, duke u 

ndalur më pas tek një analizë e konceptualizimeve të tyre në veprën e Humboldt-it, 

Boas-it, Sapir-it dhe Whorf-it,  duke  përfshirë  në  të  klimën  kulturore  dhe  

botëkuptimore,  historike  dhe politike, filozofike dhe shoqërore në të cilën u 

lëvruan konceptualizimet  në fjalë, si dhe ndikimet që patën dhe ato që sollën këta 

gjuhëtarë përmes konceptualizimeve në fjalë. 

Në pjesën e tretë, e ndarë në sythe dhe nënsythe, ndalemi gjerësisht tek 

marrëdhëniet mes  shqipes  dhe  turqishtes  së  periudhës  osmane,  të  cilat  



  

qëmtohen  në  rrafshin historik, politik, sociologjik, psikolinguistik, kulturor dhe 

gjuhësor. Në këtë drejtim, një rëndësi e veçantë i është kushtuar jo vetëm burimeve 

shkrimore, por edhe atyre gojore, shprehimisht këtu, gjuhës së folur, e cila 

shpeshherë vijon që të ruajë ende të freskëta “gjurmët” e kontaktit gjuhësor. 

Në pjesën e katërt, i ndarë në sythe dhe nënsythe, jepen në formë fjalori fjalët, kalket, 

shprehjet frazeologjike, fjalët e urta që shqipja ka huazuar nga turqishtja e periudhës 

osmane, një pjesë e të cilave vijojnë të përdoren edhe sot e gjithë ditën, ndërkohë 

që një pjesë tjetër përdoret  vetëm në aspektin  stilistikor,  për të na dhënë  

ngjyresat  e periudhës historike në ato raste kur ngjarjet shtratëzohen gjatë periudhës 

në fjalë, siç vërejmë tek Pallati i Ëndrrave, Viti i Mbrapshtë, Kështjella, Kisha e 

Shën Sofisë të Ismail Kadaresë. Në këtë pjesë, ndërkaq, përfshihen edhe ato fjalë, 

kalke, shprehje frazeologjike, apo fjalë të urta, që në pamje të parë nuk duket se 

kanë ndonjë lidhje me turqishten e periudhës osmane, për aq sa jepen të përkthyera 

fjalëpërfjalshëm, por që gjithsesi janë me burim nga kjo gjuhë, si në rastin e fjalëve 

“dritare”, “mëmëdhe”, apo shprehjeve  “dardha e ka bishtin prapa”, “Ali hoxha, 

hoxhë Aliu”, “u rrokullis tenxherja dhe gjeti kapakun”, “njëra dorë lan tjetrën të 

dyja lajnë fytyrën”, “ha binish mish” etj. Së fundmi, pavarësisht se në vendin e 

autorit gjendet vetëm një emër, në të vërtetë, ky punim u mundësua në tërë hallkat e 

tij falë ndihmesës, konsultimeve, mendimrrahjeve dhe diskutimeve me një numër 

studiuesish të fushave të ndryshme, të cilët meritojnë një shprehje miradijeje dhe 

falënderimi. Në këtë drejtim, një shprehje e veçantë falënderimi i takon drejtuesit 

shkencor, Ak. Gjovalin  Shkurtaj,  i  cili  me  durimin  e  një  asketi  dhe  bujarinë  e  

painterestë  të shkencëtarit, arriti të më hapte horizontet e gjera të shkencës së 

gjuhësisë dhe të më shpinte nëpër shtigjet dhe drejtimet e duhura të njohjes dhe 

analizës shkencore. Një shprehje falënderimi u takon ndërkaq studiuesve të 

filozofisë, Ak. Ferid Muhiq dhe Prof. Arben Haxhiymeri; turkologëve Prof. Iclal 

Ergenç, Prof. Engin Uzun, Prof. Ömer Demircan, Doç. Dr Seda Gokmen, shkëlqesisë 

së tij Hasan Aşan, ambasador i Republikës  Turke në Tiranë, orientalistëve  Amina 

Šiljak-Jesenković  dhe Angheliki Simixhis. Last, but not least, një shprehje 

falënderimi  dhe mirënjohjeje  i takon familjes time dhe, në mënyrë të veçantë, 

bashkëshortes  time Irma, për mbështetjen,  kurajën dhe lehtësitë që më krijuan 

gjatë përgatitjes së këtij punimi. 
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Parashtjellim 
 
 
 

 

Status questionis 
 

 
 

Në veprën që e bëri të njohur ndër qarqet akademike  të mbarë botës, Perëndimi  i 

kulturës perëndimore
1
, krahas qasjes historicizuese, e ngërthimit sipas një kuadri dhe 

një kuptimësie historicistike të zhvillimeve të mbarë frymës, ideve, pamësive, 
ideologjive  dhe vlerave  më thelbësore  të botëkuptimit  të epokës dhe të mendësisë 

moderne, Oswald Spengler-i ndalet gjerësisht edhe te “fatfundësia” e “kulturave” dhe 

e  “qytetërimeve”,  duke  ofruar  një  pamësi  që,  të  paktën  në  gjykimin  tonë,  nuk 

shpërfaqet  tjetër gjë në thelb përpos se rezultat  i një shprehjeje  algjebrike  mes tri 

pamësive kryesore botëkuptimore; më konkretisht, zhvillimit dialektik hegelian, 

determinizmit  biologjik  darwinian  dhe,  në  mënyrë  më  të  theksuar,  natyralizmit 

fatalistik nietzschean. 

Sipas Spengler-it, kultura (Kultur) është një proces biologjik
2
, një lëvrim që lind “në 

çastin kur një mendje e epërme përjeton një rizgjim dhe del përmes një saltus 

qualitativus-i jashtë gjendjes dhe ndjeshmërisë psikike zanafillore të përjetësisë 
përjetësisht miturake, duke u shkëputur kësisoj si një formë e mëvetësishme nga tërë 

sa shpërfaqet në vetvete si e paformët, apo si një realitet i kufishëm dhe i përkohshëm 

nga tërë sa shpërfaqet në vetvete si një realitet i pakufishëm dhe i mbarëkohshëm”
3
. 

Duke e vendosur  në një ekuacion  paqësor  me një organizëm  biologjik,  Spengler-i 

mëtoi të tregonte se, njëlloj si tërë organizmat biologjikë, edhe kultura zhvillohet në 

mënyrë  të  mëvetësishme,  të  pavarur  nga  kulturat  e  tjera,  por  vetëm  nga  vendi 

(habitatus),  nga  rrethanat  dhe  kushtet  natyrore,  të  cilat  përcaktojnë  thelbësisht  jo 

vetëm pamjet dhe tiparet thelbësore, por edhe ritmin e jetës së një kulture të caktuar; 

shprehimisht  këtu, lindjen,  zhvillimin  dhe, së fundmi, shuarjen  e saj në çastin kur 

shteron tërë burimet dhe potencialet e saj krijuese. 

Në qoftë  se kjo pamësi  e parashtruar  nga  Spengler-i  do të kishte  qenë  e vërtetë, 

atëherë,  në mënyrë  krejt  të natyrshme,  tematika  që kemi  zgjedhur  dhe lëvruar  në 

kuadër të mbrojtjes së doktoraturës jo vetëm do të kishte tingëlluar e pakuptimtë dhe 

logjikisht e pamundshme, por do të ishte shfaqur pashmangshmërisht edhe e zhveshur 

krejtësisht nga arsyeja për të ekzistuar, për aq sa do të kishte qenë e boshtuar rreth një 

objekti të privuar nga një përmasë dhe nga një themeltësi e mirëfilltë ontologjike. 

Porse, një vështrim sado i shpejtë i kulturave të ndryshme të njerëzimit tregon qartas 

se pamësia e shtruar nga Spengler-i është shumë larg të vërtetës. Përgjatë tërë rrjedhës 
 
 

 
1  Oswald Spengler The Decline of the Western Civilisation, Princeton University Press, Princeton 

2001
8
. 

2 Në këtë drejtim, meriton që të sjellim në vëmendje se si një rol të parëdorshëm në semantizimin dhe 

konceptualizimin e kësaj pamësie ka luajtur edhe aspekti etimologjik i termit “kulturë”, i lidhjes së tij 
me sferën e biologjisë dhe natyrës. 
3 Ibidem, f. 39. 



  

së historisë, popujt kanë qenë gjithnjë në kontakte të dendura dhe të vazhdueshme me 

njëri-tjetrin. 

Kontaktet  dhe marrëdhëniet  ndërmjet popujve mund të jenë të natyrave nga më të 

ndryshmet: miqësore apo armiqësore, ekonomike apo politike, antropologjike apo 

kulturore, botëkuptimore apo fetare. Po ashtu, këto kontakte mund të jenë edhe 

polimorfe; të drejtpërdrejta  apo jo të drejtpërdrejta, fizike apo jo-fizike, gjeografike 

apo  jo-gjeografike  etj. E megjithatë,  pavarësisht  nga polimorfizmi  dhe nga natyra 

shpeshherë tejet e koklavitur, në një formë apo në tjetrën, në mënyrë të shprehur apo 

të pashprehur, përmes disa formave herë të dukshme dhe herë të padukshme, të këtilla 

kontakte   kanë   qenë   thuajse   vazhdimisht   burim   i   fuqishëm   ndikimesh   dhe 

dhëniemarrjesh ndërmjet kulturave, botëkuptimeve dhe besimeve fetare të popujve të 

gjendur  në  kontakt.  Kështu,  për shembull,  ndërmjet  popujve  mbi  lumin  Sind  dhe 

Gang,  në  Azinë  Jugperëndimore,  dhe  popujve  të  trevave  të  Evropës  Juglindore, 

kontaktet e hershme ishin të natyrës tregtare; e megjithatë, ndikimet që sollën këto 

pika  kontakti  ishin  shumë  më  të  fuqishme  e  frytdhënëse  në  rrafshin  kulturor, 

botëkuptimor e fetar, sesa në atë të tregtisë dhe të zejtarisë
4
. Kjo shpjegon më së miri 

edhe arsyen se përse botëkuptimi perëndimor (por jo vetëm) lindi dhe u zhvillua mjaft 

fuqishëm në ato ngulmime të hershme helenike që gjendeshin pranë “qytet-porteve”, 

të këtillë si Mileti, Efesi, Knososi, Elea etj. “Gjatë tërë periudhës së lashtësisë, portet 

ishin „porta‟  multifunksionale,  kapilarë  komunikues  prej nga ku kalonin  risitë dhe 

lajmet nga vendet e tjera, „pikëkalim‟ jo thjesht dhe vetëm produktesh materiale, por 

edhe  pamësish  ideore,  kulturore,  botëkuptimore   dhe  shpirtërore”
5
.   Kështu,  falë 

kontakteve  të kësaj natyre, idetë e mëhershme  indiane arritën të depërtonin  dhe të 

linin një ndikim jo të vogël tek idetë, pamësitë, bindjet, format e të menduarit, besimi 

fetar dhe tek botëkuptimi i mëhershëm helenik, çka e vërejmë mjaft qartazi qoftë tek 

poemat  homerike,  qoftë  tek  mendimtarët  e parë  helenikë,  të  këtillë  si  Talesi  dhe 

Anaksimandri i Miletit, Parmenidi i Eleas, Herakliti i Efesit, Hipokrati i Knososit etj.
6

 

Këto ndikime  ishin rrjedhojë  e një gjerdani  të gjatë kontaktesh  të drejtpërdrejta  e 

intensive, ndërkohë që, për sa i përket ideve të mëhershme kineze, për shembull, të 

këtilla  si idetë  dhe  pikëpamjet  taoiste,  në  mungesë  të provave  historike,  mund  të 

thuhet se depërtimi dhe prania e tyre në botëkuptimin perëndimor mund të jenë me 

fort gjasë fryt kontaktesh jo të drejtpërdrejta; më konkretisht, këto ide dhe pikëpamje 

ka fort të ngjarë që të kenë arritur të depërtojnë në botëkuptimin perëndimor përmes 

kontakteve  me botëkuptimin  indian, kur dihet tashmë  se mes popujve  indianë dhe 
 

 
4 

Të tilla ndikime dhe dhëniemarrje në rrafshin kulturor dhe botëkuptimor janë vendosur kohët e fundit 
në qendër të vëmendjes së studiuesve, në mënyrë të veçantë atyre të fushave të filozofisë, fetarologjisë 

së krahasuar dhe antropologjisë kulturore. Krh., për shembull, Rudolf Steiner, Das Rätsel des Meschen 

– Die geistigen Hintergründe der menschlichen Geschichte, Rudolf Steiner Verlag, Dornach 1992; 

Karl Jaspers, Einführung in die Philosophie, Piper Verlag, Berlin 199620 (Udha drejt dijes, shqip nga 
Arben Haxhiymeri, Ideart, Tiranë 2010); Mircea Eliade, Patterns in Comparative Religions, Sheed & 
Ward, New York 1958; James G. Frazer, The Golden Bough, Oxford University Press, Oxford 1994; 

Edward Craig, Philosophy, Oxford University Press, Oxford 2002 (Filozofia, shqip nga Shpëtim Doda, 
Ideart,  Tiranë  2007);  Julia  Annas,  Ancient  Philosophy,  Oxford  University  Press,  Oxford  2001 
(Filozofia antike, shqip nga Shpëtim Doda, Ideart, Tiranë 2007); William Jordan, The Ancient Concepts 
of Philosophy, Routledge, London 1989 (Konceptet e hershme të filozofisë, shqip nga Shpëtim Doda, 
LogoKron, Tiranë 2009); Hans G. Gadamer, Il cammino della filosofia, RAI Education, Roma 2002; 
René Guénon, La crise du monde moderne, Gallimard, Paris 1967 (Kriza e botës moderne, shqip nga 
Shpëtim Doda, LogoKron, Tiranë 2009) etj. 
5 

Shpëtim Doda, Komentar shoqërues i Bashkëpirjes së Platonit, Ideart, Tiranë 2006, f. 132. 
6 

Krh. Edward Craig, Vep. cit., f. 54-57 (botimi shqip, f. 72-78); AA.VV. Dalle sponde di Gange alle 
acque di  Giordano, Edizioni Piemme, Roma 1998, f.  23-46;  Giuseppe Tucci, Filosofia indiana, 
Laterza, Bari 1984. 



  

atyre  kinezë  ekzistonin  pika  jo  të  pakta  kontakti.
7   

Për  sa i përket  depërtimit  dhe 

ndikimit   që   idetë,   njohuritë   dhe   botëkuptimi   egjiptian   lanë   në   botëkuptimin 

perëndimor,  kryesisht  këtu  në  fushën  e  gjeometrisë  dhe  të  matematikës  (rasti  i 

Pitagoras dhe i Euklidit), kjo shpjegohet njëlloj si në rastin e ideve dhe botëkuptimit 

indian;  shprehimisht  këtu,  përmes  kontakteve  të  dendura  dhe  të  drejtpërdrejta  që 

helenët kishin arritur që të ngërthenin qyshse në kohërat e Solomosit.
8  

Ndërkaq, po e 

njëjta “formulë” e përdorur në rastin e ideve dhe botëkuptimit taoist, mund të 

shfrytëzohet fare mirë edhe në rastin e ideve dhe botëkuptimit të mëhershëm hebraik 

që gjejmë të pasqyruar  tek libri i Torah (Ligji); me fort gjasa, idetë e mëhershme 

hebraike  arritën që të depërtonin  në botëkuptimin  perëndimor  përmes kulturës dhe 

botëkuptimit  të  egjiptianëve,  me  të  cilët  hebrenjtë,  siç  dihet  tashmë,  ishin  në  një 

kontakt mjaft të dendur, të vazhdueshëm dhe kohëgjatë. Një formulë e tillë mund të 

aplikohet  edhe  në  rastin  e  fetarologjisë,  shprehimisht,  të  simboleve,  riteve  dhe 

pamësive të besimeve fetare, siç e vërejmë të shfaqet në mënyrë vërtet bindëse në 

veprën  e  Mircea  Eliade-s
9
,  Willi  Durand-it

10
,  James  George  Frazer-it

11    
etj.,  pa 

anashkaluar ndërkaq edhe rastin e arketipëve, të analizuara qartësisht nga Carl Gustav 

Jung-u
12

, apo të principeve parake, të shtjelluara gjerësisht nga René Guénon
13

. 
Ndërkaq,  krahas  rrafshit  botëkuptimor,  fetar,  kulturor  dhe  arketipor,  kjo  përmasë 
kozmopolite që sjellin kontaktet Ŕ e drejtpërdrejta apo jo Ŕ mes popujve të ndryshëm, 

shpaloset, madje në mënyrë të ndjeshme, në gjuhë, e vështruar jo thjesht dhe vetëm në 
të qenit një produkt dhe shprehje e qashtër e kulturës dhe e zhvillimit të saj historik, 

por edhe në natyrën dhe në funksionet e saj themelore
14

. Vështruar në këtë drejtim, 
vlen të sjellim në kujtesë faktin e thjeshtë se, njëlloj si në rastin e kulturave, në mos 

shumë  më herët  sesa këto,  gjuhët  kanë  qenë  në kontakt  të ndërsjelltë  prej  mijëra 

vjetësh; madje, me fort gjasë, të tilla kontakte datojnë qyshse në fillesat e njerëzimit, 

apo, më së paku, në një hark kohor të përafërt me fillesat e njerëzimit; më konkretisht, 

në çastin kur njerëzit filluan të flisnin më tepër së një gjuhë, kur njerëzimi hyri në 

epokën “pas babelike”,  siç do të shprehej George Steiner-i,  Umberto Eco, Jacques 

Derrida etj
15

. 
 
 
 
 
 

 
7  Krh. Bhagawan Shree Rajneesh, Discourses on Lao Tsen, Philosophia Perennis Edition, New Dehli 

1998, f. 32-46; Alberto Castellani, La regola celeste di Lao-Tse, Sansoni Editore, Firenze 19843, f. 60- 

65. 
8  

Një provë të çmuar në këtë drejtim e peshkojmë tek Timeu i Platonit, të cilit i referohet edhe Hans- 
Georg Gadamer-i në veprën e cituar, f. 22-23, ndërkohë që Shpëtim Doda ofron një shembull tjetër në 
veprën e cituar, fq. 257. 
9  Krahas veprës së cituar, shih edhe: The Sacred and the Profane: The Nature of Religion, Harper 

Torchbooks,  New  York  1961;  Images  and  Symbols:  Studies  in  Religious  Symbolism,  Princeton 

University Press, Princeton 1991. 
10  

The History of World’s Religions: A Comparative Study, Cambridge University Press, Cambridge 

2003
10

. 
11 

Vep. cit. 
12 

Krh. Einführung in das Wesen der Mythologie, Amsterdam University Press, Amsterdam 1998
6
, f. 30 

et passim; Psychologie und Alchemie, Piper Verlag, Berlin 1996
4
, f. 448 et passim. 

13 
Orient et Occident, Paris 1968

4
, 12-43; po ashtu, shih edhe vep. cit., f. 68-72. 

14  Uriel Weinreich, Languages in contact, Linguistic Circle of New York, New York 1953, f. 41-65; 

Michael Clyne, Community Languages, Cambridge University Press, Cambridge 1991, f.3-4. 
15  

Krh. George Steiner, After Babel: Aspects of Language and Translation, Oxford University Press, 
Oxford  19983;  Umberto  Eco,  La  ricerca  della  lingua  perfetta  nella  cultura  europea,  Laterza, 
Roma/Bari 1993; Jacques Derrida, Des tours de Babel, në: Semeia, 54, Paris 1991. 
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Të vështruarit e dukurisë së kontaktit gjuhësor sipas këtij drejtim “mitik” rreh që të 

nxjerrë në pah faktin se rreth zanafillave të kontakteve gjuhësore ndërmjet njerëzve të 

bashkësive  të  ndryshme  nuk  ekziston  një  datë;  të  tilla  kontakte  mund  të  kenë 

zanafilluar përpara 100.000 mijë apo 200.000 vjetësh, apo ndoshta edhe më herët, po 

të marrim parasysh këtu të dhënat që përvjelim nga zbulimet arkeologjike në trevat e 

Australisë
16

. 

Duke  kaluar  nga  periudha  parahistorike,  në periudhën  historike,  fillesat  e të cilës 

përkojnë  me periudhën  e shpikjes  së shkrimit  nga ana e Shumerëve  (~ 4000  vjet 

përpara Erës sonë), hasemi me një gjerdan jo të vogël të dhënash, provash dhe 

dokumentesh, të cilat hedhin në mënyrë vërtet mbresëlënëse dritë në drejtim të 

ekzistencës së kontakteve gjuhësore ndërmjet popujve dhe bashkësive që flisnin gjuhë 

të ndryshme.  Një  ndër  dokumentet  e para  në këtë  drejtim  e peshkojmë  tek Epi  i 

Gilgameshit,  i cili daton afërsisht 2000 vjet përpara Erës sonë. Vendlindja  e kësaj 

epike është ndër popujt shumerë, porse, përhapja e tij, dhe bashkë me të edhe fama, 

zanafilloi nga popujt babilonas, në ato treva ku kjo epikë pjesërisht ishte përkthyer 

dhe pjesërisht ishte përshtatur në akadianisht, një nga gjuhët më të hershme semitike. 

Mbas popujve babilonas, dhe falë tyre, kjo epikë, në trajtën e vet tashmë hibride, u 

përhap në pothuajse tërë kulturat e hershme të Lindjes së Afërt, të këtillë si kulturat 

huarriane dhe hitite. 

Ndërkaq,  krahas këtyre provave dhe dokumenteve  “të tërthorta”  dhe “aluzive”,  siç 

mund  të  kategorizohen  dhe  etiketohen  nga  studiuesit  e  kohëve  moderne,  rreth 

ekzistencës së kontakteve gjuhësore ekzistojnë edhe jo pak prova dhe dokumente të 

“drejtpërdrejta” dhe mjaft domethënëse, siç shfaqet, për shembull, rasti i një numri jo 

të  vogël  mbishkrimesh  në  dy  apo  më  shumë  gjuhë.  Ndër  dokumentet  e  kësaj 

kategorie, më i famshmi është një mbishkrim i gdhendur mbi një nga faqet shkëmbore 

në Rosetta, i zbuluar përgjatë viteve ‟20 të shekullit që lamë pas, në të cilin gjendet 

një  tekst  i shkruar  në tre gjuhë:  në egjiptianishten  hieroglifike,  në egjiptianishten 

demotike dhe në greqishten e hershme
17

. 

Ndërkaq,  në  drejtim  të  ekzistencës  së  kontakteve  të  dendura  gjuhësore  ndërmjet 

popujve të ndryshëm, një provë tjetër e gjejmë historikisht të dokumentuar në faqet e 

autobiografisë së Dariusit të Madh, i cili sundoi në Persi nga viti 522 deri në vitin 486 

përpara  Erës  sonë.  Në  autobiografinë  e  tij,  Dariusi  i  Madh  shkruan  se,  krahas 

shkrimeve sipas sistemit kuneiform të persishtes, elamitishtes dhe të akadianishtes, në 

jo pak raste kishte  përdorur  edhe forma  të tjera shkrimore,  siç kishte  qenë rasti i 

sistemit shkrimor të arianishtes, me fort të ngjarë një gjuhë e vjerër hindike. Madje, në 

këtë drejtim, vlen që të sjellim në kujtesë se përdorimi i formave shkrimore të gjuhëve 

të ndryshme e shtynte Dariusin të ndihej krenar: “Dhe nëse ka ndonjë gjë që më shtyn 

që të ndihem krenar në këtë pikë”, shkruan Dariusi, “është fakti se unë isha i pari që 

guxoi që të përdorte forma të ndryshme shkrimore nga ato që njihnin dijetarët më të 

dëgjuar të perandorisë”
18

. 
 

 
16 

Michael Clyne, Community Languages, Cambridge University Press, Cambridge 1991, f. 6. 
17 René Guénon, La crise du monde moderne, Gallimard, Paris 1967 (Kriza e botës moderne, shqip nga 

Shpëtim Doda, LogoKron, Tiranë 2009), f. 34. 
18 Leonard William dhe Thompson R. Campbell, The sculptures and inscription of Darius the Great on 

the rock of Behistûn in Persia, University of Toronto Press, Toronto 1998, f. 34. 



  

Krahas kësaj prove të peshkuar  nga autobiografia  e Dariusit të Madh, dhe thuajse 

bashkëkohëse  e  saj,  në  lidhje  me  ekzistencën  e  kontakteve  gjuhësore  ndërmjet 

popujve të ndryshëm, kemi edhe disa prova të peshkuara tek vepra e Herodotit, Lufta 

kundër persëve. Tek kapitulli i katërt i veprës në fjalë, Herodoti na jep një gjerdan 

fjalësh dhe shprehjesh në persisht, të ndërshkruara sipas alfabetit grek. Porse, krahas 

këtyre fjalëve dhe shprehjeve, të cilat, përpos kontaktit gjuhësor, përdoren edhe për 

efekte poetike dhe stilistike (shprehimisht këtu, si element që mëton t‟i japë rrëfimit 

artistik ngjyresa realiste), tek Herodoti hasemi edhe me një dukuri të veçantë, e cila 

përbën një nga aspektet rreth të cilës përqendrohet më së tepërmi vemëndja e pjesës 

dërrmuese  të gjuhëtarëve  të kohëve  tona.  Fjala  është  shprehimisht  për dukurinë  e 

ndryshueshmërisë nëpër të cilën kalon një gjuhë nga kontakti i dendur që ka me një 

gjuhë  tjetër.  Në  këtë  drejtim,  Herodoti  na  jep  në  gojën  e  persëve  disa  fjalë  dhe 

shprehje  në  greqisht,  të  cilat  ndryshojnë  në  shumëçka  nga  trajtat  që  hasim  në 

greqishten “normative” të kohës, nëse mund të shprehemi kësisoj
19

. Në këtë drejtim, 

një shembull të ngjashëm e peshkojmë tek Dhiata e Vjetër; më konkretisht, tek libri i 

profetit  Neremia.  Në kapitullin  XIII, profeti  Neremia  tregon  për një varg lidhjesh 

martesore ndërmjet popullit hebre dhe popujve të tjerë, të cilët flisnin disa gjuhë të 

ndryshme nga hebraishtja. Prej këtyre lidhjeve lindën fëmijë, “të cilët flisnin një gjuhë 

të çuditshme, një gjuhë që tingëllonte vetëm pjesërisht hebraisht, ndërsa pjesa tjetër 

duhet të ishte me siguri gjuha tjetër, ajo që kishin trashëguar nga prindi jo-hebre.”
20

 

Në  këtë  drejtim,  dhe  krejt  shkimtazi  me  rastin  për  të  cilën  na  dëshmon  profeti 
Neremia, në Dhiatën e Vjetër hasemi edhe me një tjetër provë të kësaj dukurie që 
shoqëron thuajse vazhdimisht kontaktin ndërmjet gjuhëve; më konkretisht, fjala është 

për dëshminë që na jep profeti Ezdra tek kapitulli i X i librit të tij
21

. Në këtë drejtim, 

një tjetër shembull, i shkimët me mbishkrimin e shkëmbit të Rosetta-s, e hasim edhe 

tek Ungjijtë; më konkretisht, tek mbishkrimi tre gjuhësh, në hebraisht, greqisht dhe në 

latinisht, që Ponc Pilati urdhëroi të vendosej mbi kryqin e Krishtit. Porse, në rastin e 

mbishkrimit në fjalë hasemi edhe me një element tjetër, i cili na vendos përballë një 

prej shkakësive, apo prej dinamikave që mund të shpijnë apo që mund të shoqërojnë 

dukurinë e kontaktit gjuhësor. Më konkretisht këtu, fjala është për atë dinamikë që 

vërejmë të lëvizë tek prania në mbishkrim e greqishtes, e cila shfaqet e ndryshme nga 

prania e hebraishtes dhe e latinishtes. Kështu, prania e këtyre dy gjuhëve të fundit 

shfaqet thuajse e vetëkuptueshme;  hebraishtja  ishte gjuha e vendasve, ndërkohë që 

latinishtja ishte gjuha e pushtuesve dhe, për më tepër, gjuha e “organit gjyqësor”. Po 

prania e greqishtes? Ŕ Në rastin e greqishtes, personalisht shprehemi të mendimit se 

prania e saj lipset vështruar nën dritën e statusit dhe të funksioneve polivalente që ajo 

luante brenda perandorisë  romake. Sikundërse  është vënë më se një herë në dukje 

edhe nga studiuesit e historisë së antikitetit, perandoria romake jo vetëm u ndikua, por 

edhe mëtoi të ndërtohej si e tillë mbi parimet dhe mbi arritjet kulturore dhe politike 

greke, arsye për të cilën, gjatë periudhës  së artë të perandorisë  romake,  greqishtja 

gëzonte një status jo thjesht dhe vetëm të veçantë, por edhe parësor. Në këtë drejtim, 

do të mjaftonte të sillnim ndërmend faktin se, krahas të qenit gjuha e aristokracisë dhe 

e qarqeve intelektuale  të Romës, e ngjashme  në këtë drejtim me statusin që do të 

gëzonte  latinishtja  gjatë  periudhës  së  Mesjetës  dhe  viteve  të  para  të  periudhës 

moderne,  greqishtja  ishte edhe gjuha  e sistemit  të drejtësisë  dhe e jurisprudencës, 

duke u rivalizuar  kësisoj  në një mënyrë  mjaft  të ndjeshme  me sistemet  e tjera të 
 

 
19 Stephanie West, Scythians, në: Egbert Bakker, Irene de Jong dhe Hans van Wees, Brill's Companion 

to Herodotus, Brill, Leiden 2002, f. 437-456. 
20 Dhiata e Vjetër, Libri i Neremias, shqip nga Dom Simon Filipaj, Ferizaj 1994, XIII, 23-24. 
21 Ibidem, X, 8-15. 



  

kulturës dhe të botëkuptimit  të shoqërisë,  të tilla si shkencat,  letërsia, besimi fetar 

etj.
22  

Për rrjedhojë, ndërsa në lidhje me latinishten, statusi gjuhësor i greqishtes ishte 
ai i “superstratum”-it, në lidhje me hebraishten, natyrisht, përmes lidhjeve të saj me 
latinishten, statusi gjuhësor i greqishtjes shfaqej në pozicionin e “adstratum”-it, për të 

sjellë në kujtesë terminologjinë dhe konceptet e lëvruara nga Bloomfield-i. Ndërkaq, 
për t‟u ngjitur në kohë, dëshmitë në drejtim të dukurive që sjell, apo që shoqërojnë 
kontaktin  gjuhësor ndërmjet gjuhëve të ndryshme,  i hasim edhe gjatë periudhës  së 

Mesjetës, kryesisht nga historianët arabë, të tillë si Abu Al Bakri
23

, apo Ibn Khaduni
24 

etj., të cilët ndalen tek kontaktet gjuhësore ndërmjet arabishtes dhe gjuhëve të tjera 

perëndimore, kryesisht falë punës së misionarëve të ndryshëm të Kishës Katolike të 

Romës, të cilët ishin shpërndarë nëpër trevat e ndryshme të Gadishullit Arabik shumë 

kohë përpara ardhjes së Islamit
25

. 

Ndërkaq, në kohërat moderne, dëshmitë në drejtim të ekzistencës së kontakteve 

gjuhësore ndërmjet gjuhëve të ndryshme shfaqen lehtësisht të dokumentueshme,  ku 

një rol të rëndësishëm në këtë drejtim luajti pa pikë dyshimi edhe “vërshimi” i 

papërmbajtshëm i perëndimorëve drejt territoreve të ndryshme të mbarë globit, duke 

vendosur  kësisoj  sistemet  tashmë  të njohura  kolonialiste.  Në të vërtetë,  prej kësaj 

kohe, kontaktet  gjuhësore  ndërmjet  gjuhëve  filluan  të vështroheshin  si një pjesë e 

jetës së bashkësive të ndryshme gjuhësore, aq sa u shndërruan në objekt i mirëfilltë 

hulumtimi antropologjik, botëkuptimor, kulturor, gjuhësor, shkencor, fetar etj. 

Po ashtu, në këtë drejtim  vlen të sjellim në kujtesë  faktin  se, sipas statistikave  të 

ofruara në kapërcyell të mijëvjeçarit të ri nga Organizata e Kombeve të Bashkuara 

shfaqen jo vetëm mbresëlënëse, por edhe mjaft kuptimplote në këtë drejtim. 

Në 192 vendet e njohura nga ky organizëm ndërkombëtar fliten rreth 7000 gjuhë, pa 

llogaritur dialektet
26

. Ndërkaq, 97% e këtyre gjuhëve mbartin në vetvete një shkallë të 
lartë ndikimesh nga një apo nga më shumë gjuhë të tjera; fjala është për ndikime që 
prekin pothuajse të tërë përmasat dhe rrafshet e gjuhës, që nga ai leksikologjik, deri 

tek ai fonologjik, morfologjik dhe sintaksor
27

, pavarësisht se mes tyre ka syresh që 

mund të mos kenë kurrfarë lidhjeje “gjenetike”
28

. 

Duke u pikënisur sa nga dendësia, po aq edhe nga shtrirja në kohë dhe në hapësirë e 

një dukurie të këtillë brenda gjuhëve të gjendura herë në rolin e dhënëses, herë në atë 
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vlefshëm edhe sot e gjithë ditën; porse, ndryshe nga romantikët, studiuesit dhe gjuhëtarët modernë e 

mbështesin modelin e lidhjeve gjenetike mes gjuhëve në një plan krejt tjetër dhe të ndryshëm nga lidhja 

gjenetike mes njerëzve. Ndërsa për romantikët (Max Müller, Wilhelm von Humboldt, Johann Gottlieb 
Fichte, Karl Wilhelm Friedrich Schlegel etj.) mes gjuhës, realitetit, kulturës dhe njerëzve ekzistonte një 

lidhje e  drejtpërdrejtë, madje, edhe  “isomorfike” dhe  “pasqyruese” Ŕ  një  ide  që vijoi të  ishte e 

pranishme deri edhe tek pamësitë që filozofët analitikë lëvruan rreth gjuhës (krh. Bertrand Russell, 
Gottlieb Frege, Alfred North Whitehead, Ludwig Wittgenstein etj.) Ŕ për modernët shfaqen krejt 

ndryshe; këta të fundit nisën ta vështronin dhe ta studionin gjuhën të ndarë (krh. Uriel Weinreich, Peter 

Trudgill, Sarah Thomason, Merritt Ruhlen, Martin Thom etj.). 



  

të marrëses, dhe herë në të dy rolet, mund të pohojmë se, njëlloj si në rastin e 

“Rassenfrage”-s
29

,  edhe në atë të gjuhës, të flasësh për ekzistencën e një “gjuhe të 

pastër”,  e një reine  Sprache
30

,  e një gjuhe  që shfaqet  fryt vetëm i zhvillimeve  të 
brendshme, të pavarura dhe diakronike, përbën jo thjesht dhe vetëm një ndezullimë 
shoviniste, por edhe një pamundësi, çka nuk vlen vetëm në rastet e popujve primitivë, 

kur martesat mes tribuve që flisnin gjuhë të ndryshme ishin mjaft të shpeshta
31

, por 
edhe në kohët tona, të karakterizuara në mënyrë mjaft të ndjeshme qoftë nga dukuritë 
që po shoqërojnë gjithnjë dhe më tepër ndryshimet demografike si rrjedhojë e 
emigracionit dhe e lëvizjes së lirë, qoftë nga lëvizjet globaliste që lindën në kapërcyell 
të viteve ‟80, të cilat arritën pikën e tyre kulmore me rënien e Murit të Berlinit dhe të 
ish bllokut komunist të vendeve të Evropës Lindore. 

Për sa i përket dukurive  që lidhen me emigracionin,  zhvendosjet  demografike  dhe 

lëvizja e lirë e folësve të bashkësive  të ndryshme  gjuhësore  sa vjen dhe po nxjerr 

gjithnjë  dhe  më  në  pah  ekzistencën  dhe  shtrirjen  tashmë  në  shkallë  të  gjerë  të 

bilinguizmit dhe multilinguizmit, një dukuri që sjell dora-dorës, në një formë apo në 

tjetrën, një gjerdan ndryshimesh brenda vetë gjuhëve të implikuara
32

. 

Për sa i përket lëvizjeve globaliste, mjafton të sjellim në vëmendje se, krahas prirjeve 

politike, me ngjyresa të theksuara neoliberaliste, dhe ekonomike, me ngjyresa të 

thekshme smithiane, lëvizjet globaliste shoqërohen edhe nga prirjet multikulturaliste 

dhe nga zhvillimet teknologjike, çka ndikon në mënyrë vërtet të ndjeshme në 

dhëniemarrjet   apo  në  shkëmbimet  e  ndërsjellta  jo  thjesht  dhe  vetëm  ndërmjet 

politikave, ekonomive dhe kulturave të vendeve të ndryshme, por edhe ndërmjet vetë 

gjuhëve përkatëse. Prej këndejmi, në kohët tona mund të pohohet pa askurrfarë 

mëdyshjeje se, krejt shkimtazi si në rastin e përmasave dhe natyrës kozmopolite të 

kulturës, ndikimet dhe dhëniemarrjet e mundësuara nga një varg faktorësh historikë, 

gjeografikë,  socialë,  politikë,  fetarë  etj.,  më  tepër  sesa  një  përjashtim,  duket  se 

përbëjnë vetë “normën” e zhvillimit historik të gjuhës së vështruar si produkt i një 

kulture dhe i një forme të caktuar të menduari, dhe kurrsesi jo një funksion i rëndomtë 

biologjik. 

Vështruar në lidhje me tematikën e punimit tonë, krahas shumëçkaje, kuadri i shtruar 

më sipër nxjerr në dukje dy gjëra, të cilat gjykojmë se meritojnë të sillen në vëmendje. 

Më së pari, krahas nevralgjizmit të krijuar nga një mori patologjish të acaruara 

nacionalistike  Ŕ të cilat mund të përfundojnë  në qëndrime dhe në sjellje të natyrës 

depresivo-maniakale
33    

Ŕ  dhe  prirjeve  nevrastenike  të  një  shovinizmi  gjuhësor
34

, 

kuadri i mësipërm neutralizon edhe çdo lloj kompleksimi  të folësve të një gjuhe të 

caktuar, kryesisht atyre të gjuhës “marrëse”, për aq sa dhëniemarrjet gjuhësore nuk 

shënjojnë  në  thelb  varfërinë  apo  inferioritetin   e  një  gjuhe  kundrejt  një  tjetre; 

përkundrazi,  shënjojnë  pasurinë,  lëvizshmërinë  dhe,  për  më  tepër,  hapshmërinë  e 

gjuhës “marrëse” ndaj dialektikës, ndaj vetë vijimësisë dhe procesit të zhvillimit të saj 
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sa të natyrshëm, po aq edhe historik, duke shpalosur kësisoj aftësinë e saj jo thjesht 
për t‟iu përshtatur disa situatave dhe rrethanave të caktuara historike, por edhe për të 
tkurrur deri diku dikotominë e njohur kierkegaardiane mes vullnetit (pranueshmërisë) 

dhe nevojave që syresh sjellin në rrafshin e komunikimit
35

. Një gjuhë e mbyllur në 

vetvete  si brenda  një  guaske,  është  e fatshënjuar  që herët  apo  vonë  të shuhet,  të 

katalogohet ndër radhët e gjuhëve të vdekura
36

, për aq sa lëviz dhe gjallon mbi 
atrofizimin e vullnetit (të folësve) dhe anashkalimin e nevojave me të cilat ky vullnet 
përballet në një situatë të caktuar historike dhe jetësore. 

Së  dyti,  kuadri  i  mësipërm  nxjerr  në  pah  edhe  natyrën  e  marrëdhënieve  të  vetë 

kontaktit mes gjuhëve, nën dritën e të cilës përcaktohet edhe pozicioni i njërës gjuhë 

ndaj tjetrës; nëse një gjuhë shfaqet ndaj një tjetre si “marrëse”, “dhënëse”, apo të dyja 

bashkë; apo nëse një gjuhë është në pozicionin e “substratum”-it, e “superstratum”-it, 

apo të “adstratum”-it, në terminologjinë e Bloomfield-it
37

. 

Vështruar në thelbin dhe natyrën e vet, lipset thënë se një pozicionim i këtillë nuk 

është  fryt  i  një  shkakësie  brendagjuhësore,  nuk  lidhen  me  dobësitë,  kufizimet, 

paaftësitë apo me pamundësitë shprehëse të një gjuhe të caktuar; përkundrazi, në këtë 

drejtim, çdo gjuhë shfaqet e vetëmjaftueshme në format e saj shprehëse; çdo gjuhë, në 

një formë apo në tjetrën, arrin që të gjejë rrugët dhe potencialet e veta shprehëse, në 

varësi të nevojave me të cilat përballen vetë folësit e saj, të cilët shfaqen në të njëjtën 

kohë edhe lëvruesit  dhe mbartësit  e dialektikës  së saj
38

. Vështruar  në vetvete,  një 

pozicionim i këtillë është fryt i një gjerdani faktorësh historikë, gjeografikë, politikë, 

socialë, kulturorë dhe, në mënyrë shumë herë më të theksuar, antropologjikë; shkurt, 

është fryt i një shkakësie jashtëgjuhësore. Një shembull domethënës në këtë drejtim e 

hasim në formën më të qashtërt tek të ashtuquajturat “vatrat gjuhësore”, apo 

Sprachbunden, që konceptualisht shënjon një rajon multigjuhësor i përbërë nga gjuhë 

që i përkasin familjeve të ndryshme gjuhësore, por që, pavarësisht kësaj, shfaqin një 

varg përafrish  strukturore,  të cilat,  në pjesën  dërrmuese,  janë fryt i kontakteve  që 

gjuhët kanë patur me njëra-tjetrën. 

Ndryshe nga sa ndodh në rastin e “çifteve” gjuhësore, në rastin e një Sprachbund-i, 

një nga tiparet që bie më në sy është mosekzistenca e marrëdhënieve dhe e 

pozicionimeve stratike; shprehimisht këtu, e gjuhëve që shfaqen në pozicionin e një 

“substratum”-i, “superstratum”-i dhe “adstratum”-i, ku “vatra gjuhësore” ballkanike 

na paraqet një nga shembujt më të spikatur. 

Vatra gjuhësore ballkanike përbëhet nga gjashtë gjuhë, të cilat janë pjesë e familjes 

indoevropiane  dhe  paraqesin  një  degëzim  të  saj  të  veçantë.  Mes  këtyre  gjuhëve 

ekziston një gjerdan ngjashmërish në rrafshin fonologjik dhe morfosintaksor, të cilat 

janë rrjedhojë e kontakteve më tepër të natyrës antropologjike, sesa të natyrës politike, 

sociale, fetare apo kulturore. Një nga arsyet më domethënëse në këtë drejtim e hasim 

në mosekzistencën e një gjuhe “burimore”. Nëse i qasemi gjuhëve ballkanike nga një 

perspektivë krahasuese, duke ndjekur sakaq edhe logjikën e modelit të Bloomfield-it, 

dhe ngremë  pyetjen:  cila gjuhë gjendet në pozicionin  e “superstratum”-it?  Ŕ Nëse 

ndjekim logjikën e modelit të Bloomfield-it, i cili zë fill qyshse me Humboldt-in dhe 

Sapir-in, përgjigja që marrim është tejet zhgënjyese. Sipas logjikës së këtij modeli, do 
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të duhej që statusin e gjuhës “burimore”, e “superstratum”-it, ta luante greqishtja, për 

aq sa përmbush tërë kriteret që e vendosin një gjuhë të caktuar në një pozicion të tillë: 

është gjuhë e një kulture të zhvilluar, e një populli që ka njohur një pushtet jo të vogël 

politik dhe një përparësi të ndjeshme ndaj popujve të tjerë të trevave të Ballkanit në 

rrafshin   ekonomik.   Porse,  pavarësisht   kësaj,  në  gjirin  e  gjuhëve   përbërëse   të 

Sprachbund-it ballkanik, greqishtja qëndron shumë larg të qenit “superstratum”, pasi 

nuk bashkëndan me to përpos se vetëm një pjesë të tipareve thelbësore të këtij 

Sprachbund-i. E njëjta gjë vlen edhe për rastin e gjuhëve sllave, si serbokroatishtja 

dhe bullgarishtja, të cilat shfaqin përgjatë historisë të njëjtat kritere që lipset të 

përmbushë një gjuhë për t‟u vendosur në statusin e “superstratum”-it ndaj gjuhëve të 

tjera me të cilat është në kontakt
39

. E megjithatë, krahas ngjashmërive nga kontaktet e 

natyrës  antropologjike,  thuajse  gjithnjë  të  drejtpërdrejta,  gjuhët  e  Sprachbund-it 

ballkanik   shfaqin   edhe  një  gjerdan   ngjashmërish   të  “mbjella”,   nëse  mund   të 

shprehemi kësisoj. Fjala është shprehimisht për një gjerdan të gjatë dhe të pasur 

orientalizmash,  të  cilat  arritën  të  depërtonin  në  gjuhët  e  Sprachbund-it  ballkanik 

përmes kontaktit të gjatë dhe intensiv që folësit përkatës patën me osmanët. Në këtë 

rast, osmanishtja, por edhe dialekte të tjera të turqishtes, volens od nolens u shndërrua 

në një “superstratum”,  më së tepërmi falë aspekteve historike, politike, ekonomike 

dhe administrative,  sesa atyre kulturore.  Si rrjedhojë  e zhvillimeve  të mëvonshme 

historike, kush më shumë e kush më pak, që të tërë popujt e Sprachbund-it ballkanik u 

përpoqën që t‟i pastronin të tillë elementë, e megjithatë, një nismë e tillë “puriste” nuk 

arriti të japë përpos se disa rezultate të pjesshme, duke nxjerrë edhe një herë në pah se 

si zhvillimet e gjuhës nuk shkojnë gjithnjë me të njëjtin hap me zhvillimet politike 

dhe ideologjike. 

Nga sa më sipër, Sprachbund-i ballkanik shfaq dy tipare vërtet të spikatura; nga njëra 

anë shfaqet si trevë e “konvergimit gjuhësor”
40

, ku gjuhët gëzojnë deri diku statusin e 

të qenit  “adstratum”,  ndërkohë  që,  nga  ana  tjetër,  në raport  me  osmanishten  dhe 
dialektet e saj, shfaqin statusin e “substratum”-it. Ndërkaq, ndërsa në drejtim të 
pozicionit  “adstratal”  ndaj  njëra-tjetrës,  ekzistojnë  jo  pak  mungesa  dhe  boshllëqe 

rreth kushteve dhe gjendjeve sociale që shtynë në formësimin e këtij Sprachbund-i, në 

drejtim të pozicionit të tyre “substratal” ndaj osmanishtes dhe dialekteve të saj, një 

pjesë e mirë e rrethanave dhe faktorëve historikë dhe shoqërorë janë të njohura, çka 

nga njëra anë e lehtëson  mjaft ndjeshëm  sipërmarrjen  tonë, ndërkohë  që, nga ana 

tjetër, dhe përkundër çdo ideologjie apo politike ultrapuriste, ndihmon jo pak në 

ndriçimin dhe vënien në pah jo vetëm të zhvillimeve historike nëpër të cilat ka kaluar 

një gjuhë e caktuar, në rastin tonë, gjuha shqipe, por edhe format dhe mënyrat se si 

njerëzit e kanë përdorur gjuhën në një segment të caktuar historik, arsyet që i kanë 

shtyrë ta përdorin kësisoj, si dhe gjurmët që kjo formë dhe mënyrë e të përdorurit të 

gjuhës ka lënë në të folmen e kohëve tona. Kjo pamje e fundit besojmë se e përligj më 

së miri këtë sipërmarrje; shprehimisht, qëmtimin e pranisë së elementëve orientalë në 

gjuhën shqipe si rrjedhojë e kontaktit gjuhësor mes bashkësisë homogjene të 

shqipfolësve, dhe asaj heterogjene të osmanishtfolësve. 
 

 
 
 
 
 
 
 

39 
Krh. Sarah G. Thomason & Terence Kaufman, Language contact, creolization, and genetic 

linguistics, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, 1988, f. 32 et passim. 
40 Lars Johanson, The Turkic Languages, Routledge, London 1998, 192 et passim. 



  

 
 
 

1. Qëllimet e punimit 
 

 
 

Sikundërse  u  shprehëm  më  se  një  herë  edhe  më  lart,  punimi  ynë  mbështetet  tek 

vëzhgimi empirik dhe analizimi sipas tipologjisë dhe taksonomisë gjuhësore të 

elementëve  orientalë të pranishëm në format e brendshme  dhe format e jashtme të 

shqipes si rrjedhojë e një kontakti gjuhësor kohëgjatë  dhe intensiv mes bashkësisë 

homogjene të shqipfolësve dhe bashkësisë heterogjene të osmanishtfolësve apo të disa 

dialekteve të saj. 

E vështruar  në  planin  e përgjithshëm,  punimi  ynë  lëviz  brenda  asaj  arkitektonike 

teoretike multidimensionale dhe multidisiplinore e cila në kohët tona njihet nën 

emërtimin gjuhësia e kontakteve gjuhësore (contact linguistics). 

Sikundërse  u  shprehëm  edhe  më  lart,  dhëniemarrjet  ndërmjet  gjuhëve  mund  të 

ndihmojnë  jo  pak  në  drejtim  të  të  kuptuarit  qoftë  rreth  mënyrës  se  si  njerëzit  e 

përdorin  gjuhën,  qoftë  rreth  arsyeve  përse  e përdorin  gjuhën  sipas  kësaj  apo  asaj 

mënyre,  duke  e  vështruar  përdorimin  e  saj  sipas  një  larushie  këndvështrimesh  e 

qasjesh; si modalitet ekzistencial, i lidhur ngushtë me format e të menduarit dhe të 

perceptuarit  të botës, prej nga gjuha shfaqet fryt dhe shprehje e marrëdhënieve  që 

njeriu arrin të ngërthejë me realen; si modalitet antropologjik,  prej nga gjuha është 

fryt dhe shprehje  dalluese  e natyrës  njerëzore;  si modalitet  psikik,  prej nga gjuha 

shfaqet   fryt  dhe  shprehje   e  botës  së  brendshme,   pjesë  e  qenësishme   e  vetë 

personalitetit dhe e identitetit të qenies njerëzore, duke shpalosur marrëdhëniet 

shpeshherë komplekse ndërmjet mendjes dhe reales; si modalitet shoqëror, prej nga 

gjuha shfaqet fryt dhe shprehje e qashtërt e formave përmes të cilave njeriu mëton dhe 

arrin që të hyjë në marrëdhënie me pjesëtarët e shoqërisë në të cilën bën pjesë dhe në 

gjirin e të cilës gjendet; si një modalitet veprimi, prej nga gjuha shfaqet në themel të 

veprimtarisë njerëzore
41

; një modalitet kulturor, prej nga gjuha është fryt dhe shprehje 

e “autobiografisë së njeriut”
42

, pjesë e qenësishme e procesit të njerëzorizimit të tij; 

përpara se të jetë një njeri, njeriu duhet të bëhet njeri
43

. Dhe një nga format për t‟u 
 
 

 
41  

Kështu, për shembull, për Bronislaw Malinowski-n (shih: The Problems of Meaning in Primitive 

Languages, Suplement to Odgen & Richards, London 1966
4
, f. 58-63), gjuha e kohëve moderne 

shërben për të shprehur një mendim, një realitet mendor, ndërkohë që gjuha e kohëve të mëhershme 
shërbente për të kryer një veprim); për John Rupert Fifth-in (shih: Papers in Linguistics, Oxford 

University Press, Oxford 1957
2
, f. 128-131), i ndikuar jo pak nga idetë e Malinowki-t, jo vetëm gjuhët 

e mëhershme, por edhe gjuhët moderne vijojnë të mbartin, ndonëse në mënyrë disi më të kamufluar, 
një përmasë vepruese; sipas tij, të tërë shprehjet njerëzore janë në thelb shprehje të një veprimi, çka do 
të përbënte edhe një nga tezat qëndrore të qëmtimeve të John Austin-it në faqet e How to do things with 
words. Ngërthimi i një përmase të tillë të gjuhës nxjerr në pah rëndësinë që mbart, më së paku për 
tematikën e punimit tonë, “konteksti i situatës së kontaktit”, duke e vështruar në dy rrafshe kryesore: në 
atë të tipologjisë së marrëdhënieve të gjuhëve në kontakt, dhe atë të tipologjisë së funksioneve. 
42 Max Müller, Language – The Autobiography of Human Being, Calderon Press, Oxford 19989. 
43   Krh. Pindari (II, 72): “g°noií o·ow §ss¤ may≈n”  [Bëhu ajo çfarë ke mësuar të jesh], të cilën 

Nietzsche e rimerr në jo pak raste (krh., për shembull, 1969: VI/3; 1982: II/1), për të arritur deri aty, sa 
të shohë tek kjo shprehje një imperativ të mirëfilltë “kategorik” alla Kant: “Du sollst der werden, der 

du bist” [Duhet të bëhesh ai çfarë je] (1973: V/2, § 270, 197). Në formë imperativi e sheh, më pas, edhe 

Karl Jaspers (Einführung in die Philosophie, Piper Verlag, Berlin 1996 - Udha drejt dijes, shqip nga 

Arben Haxhiymeri, Ideart, Tiranë 2010, f. 134): “Të jesh njeri nënkupton, më së pari dhe mbi të gjitha, 

të bëhesh njeri.”. 



  

“njerëzuar”, për t‟u bërë një njeri, dhe për ta shpalosur më pas natyrën e tij njerëzore, 

është pikërisht gjuha. 

Në të vërtetë, ndryshe nga pjesa tjetër e gjallesave, njeriu e jeton një pjesë të mirë të 

jetës së tij duke u mbështetur fuqimisht tek gjuha si akt i fjalës; akti i fjalës përbën një 

nga modalitetet eks-istencialë, një nga format e të qenit tërësisht dhe përjashtimisht 

njerëzore. “Njeriu lindi nga ligjërimi i hyjnive dhe është pjesë e ligjërimit të tyre”, 

lexojmë  tek  Rîg-Vêda
44

;  “Njeriu  është  i  vetmi  jetësor  që  ka  dhuntinë  e  gjuhës”, 

shprehet   Aristoteli
45

;   “Njeriu   është   njeri   falë   gjuhës”,   shkruan   Wilhelm   von 

Humboldt-i
46

; ndërkohë që Martin Heidegger-i shkon akoma edhe më tej, kur, duke u 

pikënisur nga kjo pamësi e Humboldt-it, porse duke i vështruar si të papranueshme 

kategoritë antropocentrike të “natura naturans” dhe të “forma formans” mbi të cilat 

ngrihet kjo pamësi (njeriu si krijues i gjuhës), shkruan: “Njeriu flet. Ne flasim kur 

jemi zgjuar dhe kur jemi në gjumë. Flasim gjithmonë, madje, edhe kur nuk nxjerrim 

asnjë fjalë nga goja [...] Në një mënyrë a tjetrën, ne flasim pa pushim. Flasim, pasi të 

folurit lind sëbashku me natyrën tonë [...] Thuhet që njeriu është për nga natyra një 

qenie që flet, aq sa sot e vështrojmë si të mirëqenë se, në ndryshim nga bima dhe 

shtaza, njeriu është qenie e gjallë që ka aftësinë e fjalës. Porse, me këtë nuk po rrahim 

të pohojmë thjesht dhe vetëm faktin se, krahas aftësive të tjera, njeriu zotëron edhe atë 

të të folurit. Përkundrazi, po rrahim që të pohojmë se është pikërisht gjuha ajo që e 

bën atë gjallesë që është njeriu të jetë njeri. Njeriu është njeri për aq sa flet.”
47

. 

Ndërkaq, e folmja, akti i fjalës, nuk është as realitet mekanik, as realitet deterministik, 

i ngrirë dhe i paracaktuar, por dinamik, i gjallë dhe në zhvillim dhe lëvizje të 

vazhdueshme. Vështruar në thelbin e vet, ky akt mbështetet në mënyrë të qenësishme 

tek  vënia  në veprim  e fjalës,  e një  “talenti”,  e një  “monedhe”  (ky  është  kuptimi 

etimologjik  i termit “tãlantow”,  “talent”),  e cila, pavarësisht  se mbart të njëjtën 

“fytyrë” dhe “lëndë” (tingujt, grafemat dhe ndërlidhjet përkatëse), shpalos një “vlerë” 

në  ndryshueshmëri  dhe  në  lëvizshmëri  të  vazhdueshme,  në  varësi  të  “bursës”  së 

nevojave dhe të synimeve të individit gjatë marrëdhënieve të tij me individë të tjerë 

dhe jetesës në gjirin e shoqërisë në të cilën gjendet. E folmja është akt idiosinkratik, 

është një idiolekt, pjesë e intuitës së lindur, e zhvillimit psiko-kulturor, e interesave 

dhe e investimeve të folësit në drejtime dhe fusha të caktuara të jetës
48

. Kështu, për 

shembull, çdo folës shprehet sipas mënyrës së tij, përdor në mënyrë dinamike, sipas 

një intuite të lindur, një timbër  dhe theks të caktuar,  lidh sëbashku  dhe gërsheton 

krijimtarikisht,  dhe  në  mënyrë  “holistike”,  pjesë  të  ndryshme  të  fjalisë,  sipas  një 

lëvizjeje taksonomike që udhëhiqet nga nevojat dhe synimet që gjallojnë në brendësi 

të shtresimeve të komunikimit përmes aktit të fjalës. Në këtë mënyrë, gjatë të folmes 

së përditshme, njeriu nga njëra anë i “vesh”, u jep formë mendimeve, ideve, bindjeve, 

nevojave, qëllimeve, interesave, ndjesive, ndjenjave, prirjeve etj., ndërkohë që, nga 

ana tjetër, gjatë të folmes së përditshme, njeriu i jep aktit të të shprehurit një përmasë 

“poemantike”, “vegimtare-zbulestare”,  duke shpalosur përmes këtij akti vetveten dhe 

personalitetin  e tij. Pikërisht në këtë drejtim shkojnë edhe fjalët e Sokratit, kur tek 

Sofisti, Gorgia dhe Protagora, shprehet se e folmja është një lloj “veshjeje” e njeriut, 

fytyrësim i dukshëm i tërë sa mbart të padukshme brenda vetes (psikës). 
 

 
 

44 Rig-Vêda, [ed. Ralph T. H. Griffith], Evinity Publishing Inc., New York and London 200910, X, 98. 
45 

Aristoteli, Politika, 1332b 5. 
46 

Wilhelm von Humboldt, Gesammelten Schriften, Walter de Gruyter, Berlin 1988, f. 252. 
47 Martin Heidegger, Unterwegs zur Sprache, Vittorio Klostermann Verlag, Frankfurt am Main 1985, f. 
51. 
48 Shpëtim Doda, Komentar shoqërues i Bashkëpirjes së Platonit, Ideart, Tiranë 2006, f. 139. 



  

Vështruar nga ky drejtim, në suazat e gjuhësisë së kontaktit gjuhësor përfshihen 

ndërlidhjet mes gjuhësisë strukturaliste, sociolinguistikës  dhe psikolinguistikës;  mes 

tipologjisë së gjuhës dhe përdorimit të saj; mes makrove dhe mikrove të përmasave që 

gjuha shpërfaq brendapërbrenda kuadrit të zhvillimeve shoqërore, historike, kulturore, 

botëkuptimore, antropologjike, psikologjike, gjeografike, politike, ekonomike, fetare 

etj.; mes varietetit (dialektet, nëndialektet, basolektet, mesolektet, sociolektet etj) dhe 

ndryshimit  nëpër të cilin kalon vetë gjuha; mes sinkronisë  dhe diakronisë,  të cilat 

paraqesin dy segmente të ndryshme brenda dialektikës dhe zhvillimit të vetë gjuhës; 

mes pamësisë gjuhësore, sociologjike,  demografike  dhe politike. Në fund të fundit, 

kontakti gjuhësor sjell dy pamësi gjuhësore, të cilat janë fryt i kontakteve njerëzore, i 

bashkësive që flasin gjuhë të ndryshme. Vështruar nën dritën e sa më sipër, analizimi i 

kontaktit gjuhësor mund të ndihmojë në qartësimin e formave të zhvillimit nëpër të 

cilin kanë kaluar gjuhët në kontakt, si edhe të ndryshimeve që kanë pësuar këto gjuhë 

si rrjedhojë  e kontakteve  të ndërsjellta  me njëra-tjetrën.  Nëse  e qëmtojmë  nga ky 

drejtim, analizimi i kontaktit gjuhësor lipset të pikëniset duke marrë parasysh katër 

funksionet kryesore të gjuhës që prekëm pak më lart; shprehimisht, gjuhës si: 

1. Mjeti më i rëndësishëm i komunikimit mes njerëzve; 

2. Mjeti përmes të cilit njerëzit mund të ndërtojnë dhe të shprehin identitetin e tyre 

dhe të të tjerëve; 

3.  Mjeti  përmes  të  cilit  lëvrohen,  zhvillohen  dhe  shprehen  prurjet  dhe  arritjet  në 

rrafshin e njohjes dhe të koncepteve; 

4. Një mjet veprimi. 

Vështruar në frymën dhe prirjet e tij “tradicionaliste”, interesi qendror i gjuhësisë së 

kontaktit  gjuhësor  është  përqendruar  më  së  tepërmi  tek  prania  e  huazimeve,  tek 

efektet dhe pasojat që këto huazime krijojnë brenda poreve dhe strukturave të gjuhës 

“marrëse”,  e gjendur  shpeshherë  në pozicionin  e “substratum”-it.  Në këtë drejtim, 

objekti kryesor i qëmtimit kanë qenë vazhdimisht  aspektet leksikologjike  të gjuhës 

“marrëse”,  të  shoqëruara  nga  historiku  përkatës.  Duke  u  udhëhequr  nga  të  tilla 

synime,  pjesa  dërrmuese  e studimeve  të fushës  së gjuhësisë  së kontaktit  gjuhësor 

shfaqen  të natyrës  përshkrimore  dhe tipologjike  dhe nuk lëvizin  thuajse  asnjëherë 

brenda një kuadri teoretik të qartë dhe të mirë përvijuar; po ashtu, të këtilla studime 

qëndrojnë larg mëtimeve dhe yjësive konceptuale të hipotezave dhe hamendësimeve 

të mundshme në lidhje me dukuritë e vërejtura dhe atyre që mund të priteshin apo jo 

në rastet e kontaktit  gjuhësor  brenda kontekstit  të veçantë  në të cilin zë vend. Po 

ashtu,  ndonëse  vëmendja  e  tyre  përqëndrohet  tek  huazimet  leksikore,  sërishmi 

studimet në fjalë paraqesin jo pak luhatje për sa i përket formës dhe metodologjisë së 

mbledhjes,  vëzhgimit,  klasifikimit,  trajtimit  dhe  analizimit  të  të  dhënave  dhe,  në 

mënyrë të veçantë këtu, të statusit që shfaq huazimi gjatë lëvizjes nga një horizont 

gjuhësor   në  tjetrin,   nga  gjuha   “dhënëse”   tek  gjuha  “marrëse”.   Për  rrjedhojë, 

pavarësisht  se një pjesë e mirë e vëmendjes  tonë është përqendruar  tek huazimet, 

sërishmi në këtë punim, jemi përpjekur që të mbajmë një qëndrim kritik në drejtim të 

metodologjisë,  qasjes  dhe  vështrimit  “tradicionalist”  në  lidhje  me  huazimet  dhe 

dukuritë që e shoqërojnë atë. Një gjë e tillë vlen sidomos për sa i përket pamësisë së 

ofruar nga Sapir-i, i cili, krahas meritave të padiskutueshme, shfaq jo pak kufizime, në 

mënyrë të veçantë për sa i përket mundësisë së ndryshimeve që kontaktet gjuhësore 

mund të sjellin në rrafshin sintaksor dhe gramatikor të një gjuhe. Në këtë punim, një 

nga qëllimet nga të cilat jemi prirë lidhet me ngërthimin e gjerësisë së huazimeve, si 

dhe  me  klasifikimin  e  tyre  qoftë  në  shkakësitë  dhe  natyrën,  qoftë  në  rrafshet 

përkatëse,  qoftë në dinamikën  që shfaqin,  duke i vështruar  ndërkaq  si në rrafshin 

diakronik, ashtu edhe në atë sinkronik. 



  

2. Përvijimi i kuadrit teorik – një paraqitje taksonomike 
 

 
“Forca e arsyes së njeriu 

shpaloset tek aftësia e tij 

për të klasifikuar.” 

 
Claude Lévi-Strauss, La Pensée Sauvage, Persée, Paris, f. 322 

 

 
 

Çdo hulumtim shkencor  i një çështjeje,  objekti apo dukurie të caktuar,  dallon nga 

hulumtimet  e natyrave të tjera më së pari për nga topologjizimi  dhe tipologjizimi  i 

çështjes,  objektit  apo  i  dukurisë  së  ngërthyer.  Në  rastin  e  hulumtimit  shkencor, 

topologjia dhe tipologjia e ngërthimit shpërfaqen të një rëndësie themelore, për aq sa 

ndërlidhen, nga njëra anë, me kuadrin ontologjikisht dhe arkitektonikisht për-kufizues 

të  vetë  hulumtimit  (çka  në  terminologjinë  e  teorive  epistemologjike  emërtohet  si 

evidential inputs)
49

, me shtrirjen, shtratëzimin e tij “arkitektonik” Ŕ në domethënien 

kantiane të fjalës
50  

Ŕ dhe, nga ana tjetër, me kuadrin e tij teorik dhe epistemologjik 

(çka në terminologjinë e teorive epistemologjike  emërtohet si theoretical outputs)
51

, 

nën dritën e të cilit përcaktohet jo thjesht dhe vetëm gama e problematikave që lidhen 
drejtpërsëdrejti  a tërthorazi,  në  mënyrë  të  shprehur  a të  pashprehur,  me  çështjen, 
objektin apo me dukurinë e ngërthyer, por edhe vetë natyra dhe shkalla shkencore si e 
formës  së qasjes,  ashtu  edhe  e logjikës  dhe,  mbi  të gjitha,  e qëndrueshmërisë  së 

përfundimeve të vjela
52

. 

Qëndrueshmëria objektive e përfundimeve të vjela s‟është realitet jashtënjerëzor dhe 

mbikohor, i shtratëzuar në një hapësirë “transcendentale”  dhe i pavarur nga mendja 

njerëzore, apo nga ligjësitë e kohës dhe të hapësirës; tek e fundit, diçka e ngjashme 

me dogmatikën fetare, apo idetë platonike, thelbet aristotelike, objektet matematike 

pitagoriane a karteziane, realiteti i mëvetësishëm kantian, entitetet absolutet hegeliane 

etj.; përkundrazi, është realitet thelbësisht brendanjerëzor Ŕ varet nga natyra e njeriut, 

është fryt i mendjes, arsyes, të kuptuarit dhe i aftësive të tij perceptuese Ŕ dhe kohor, 

shtrihet dhe shtratëzohet brenda një konteksti të caktuar historik, sociologjik, politik 

dhe, mbi të gjitha, epistemologjik, duke iu nënshtruar kësisoj “ligjësive dhe parimeve 

arkitektonike”
53

,  si dhe “paradigmave”
54   

që kristalizohen  prej topologjizimeve  dhe 

tipologjizimeve mbi të cilat ngrihet dhe mbështetet e tërë kjo “arkitektonikë”. 

Prej tërë sa më sipër, besojmë se del mjaft qartazi në pah fakti se, e vështruar në 

thelbin dhe në natyrën e vet, qëndrueshmëria objektive e përfundimeve të vjela nuk 
 
 

 
49 Willard V. O. Quine, Ontological Relativity and Other Essays, The Columbia University Press, New 

York and London, 1969, f. 167. 
50  E paraqitur si pjesë e qenësishme e asaj që mund të cilësohet fare mirë si “gramatika e “njohjes 

shkencore”, në Kritik der reinen Vernunft (Akademie-Ausgabe von Immanuel Kant, vëll. III, Walter de 

Gruyter, Berlin 1968, f. 538), termi “arkitektonikë” përdoret nga Kant-i për të shënjuar qoftë “teknikën 

e përvijimit të sistemeve” [die Kunst der Systeme], qoftë “njësueshmërinë sistematike” [systematische 

Einheit] që lipset ndjekur në drejtim të përftimit të njohjes shkencore. Në këtë drejtim, shih, po ashtu, 

edhe: Michel Foucault, Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, Gallimard, 
Paris 1966, f. 332-335; Jacques Derrida, La vérité en peinture, Gallimard, Paris 1978, f. 40-42. 
51 Willard V. O. Quine, Vep. cit., f. 174. 
52 

Karl R. Popper, Conjectures and Refutations, Routledge, London 1989
5
, f. 215-250. 
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54 Krh. Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, Routledge, London 1970, f. 10-37. 



  

është kurrë një herë realitet i fundëm e përfundimtar
55

, një përftesë sub specie 

aeternitatis,  si me thënë; përkundrazi,  është një realitet i përkohshëm
56  

dhe, mbi të 

gjitha, i varur nga sistemi paradigmatik mbi të cilin mbështetet dhe fryt i të cilit është, 

për të sjellë në kujtesë pamësinë tashmë të njohur të artikuluar nga Thomas Kuhn-i në 
lidhje me strukturën e revolucioneve shkencore, sipas të cilës, revolucionet shkencore 

zënë vend në çastin kur një sistem i caktuar paradigmatik Ŕ shprehimisht këtu, lentet 

përmes  të cilave  njeriu  e vështron,  e percepton  dhe  e rrok  kuptimësisht  realitetin 

rrethues,  botën,  vetveten  dhe  vendin  që  zë  brenda  saj  Ŕ  pra,  kur  ky  sistem 

paradigmatik konsumohet, “shteron” në potencialet e saj në drejtim të përmbushjes së 

nevojave që parashtron praktika hulumtuese në fushën e njohjes, për t‟i lënë kësisoj 

vendin formësimit të një sistemi të ri paradigmash, të një kuadri të ri konceptual, një 

forme të re të të menduari,  e përbërë  nga një gjerdan  kompleks  këndvështrimesh, 

interesash, prirjesh, qasjesh, pikëpamjesh, nocionesh, pamësish, besimesh, bindjesh, 

parimesh interpretative, perspektivash metodologjike, njohurish, tipologjizimesh dhe 

topologjizimesh,   apo   kontekstesh,   kategorish   dhe   parametrash   historiografike, 

politike, ideologjike, kulturore dhe botëkuptimore, të cilat vështrohen si të mirëqena, 

si aksiomatikisht të vërteta, duke u shfaqur pashmangshmërisht si “pikë referimi” dhe 

“themeli” mbi të cilin mbështeten mbarë hulumtimi dhe sipërmarrjet njohëse të një 

epoke të caktuar, si dhe interpretimi i saj në lidhje me vetveten dhe botës.
57

 

Prej këtij kuadri paksa të ngjeshur, besojmë se del mjaft qartazi në pah fakti se 

përfundimet e vjela në lidhje me një objekt varen më së tepërmi nga topologjia dhe 

tipologjia e ngërthimit, sesa nga vetë objekti i ngërthyer, çka Thomas Stearns Eliot-i 

na e paraqet në mënyrë mjaft të goditur, kur shprehet: “The way we see a problem is 

the problem itself.” Ŕ “Mënyra si e vështrojmë një problem, është vetë problemi.”
58

 

Ngërthimi brenda një topologjie të ndryshme shpie në kategorizime të ndryshme dhe, 

për rrjedhojë, në qëndrime dhe përfundime të ndryshme në lidhje me vetë objektin e 

ngërthyer, nëse do të ndiqnim logjikën tashmë të njohur aristotelike, e cila vijon që të 

shpërfaqet vepruese edhe sot e gjithë ditën në themelet dhe prirjet e çdo hulumtimi 

shkencor. 

E shprehur në formë më të drejtpërdrejtë, ngërthimi i një objekti brenda suazave dhe 

fushave të ndryshme, sjell vetvetiu një kontekstualizim të ndryshëm, duke na vendosur 

përballë një gjerdani çështjesh, problematikash dhe interpretimesh po aq të ndryshme, 

të diktuara  drejtpërdrejti  nga  vetë  topologjia  e ngërthimit  dhe  tipologjia.  Në  këtë 

drejtim, do të mjaftonte të sillnim në vëmendje se, vështruar në rrafshin ontologjiko- 

arkitektonik,  një trajtim shkencor s‟është kurrë një herë gjithëpërfshirës,  por vetëm 

atomiko-parcelëzues
59

; një trajtim shkencor mëton që ta ngërthejë dhe ta qëmtojë një 
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shkenca operon metodologjikisht “ex hypothesis”; “e vërteta” shkencore është hipoteza e parrëzuar, jo 

hipoteza e parrëzueshme, çka  shprehimisht do  të thotë se një hipotezë vështrohet si  “e  vërtetë” 

përkohësisht; më konkretisht, deri në çastin kur përballet me një hipotezë tjetër më të “qëndrueshme”. 
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objekt vërtet tërësisht dhe në mënyrë sistematike, por thjesht dhe vetëm në një rrafsh, 
nga  një  këndvështrim  i caktuar,  dhe  kurrsesi  jo  në  tërësinë  e përshfaqjeve  të  tij, 

përfshirë këtu, madje, edhe vetë përshfaqjet e tij të mundshme
60

. 

Kështu,  për  shembull,  të  vështruarit  e  gjuhës  brenda  një  topologjie  si,  fjala  bie, 

filozofia,  sjell një pamësi dhe konceptualizim  të ndryshëm  nga të vështruarit  e saj 

brenda topologjisë së gjuhësisë. 

Interesi  dhe  vëmendja  e  filozofit  përqendrohet  më  tepër  tek  aspekti  ontologjik  i 

gjuhës;  tek marrëdhëniet  e saj me Qenien si e këtillë dhe me botën, me realitetin 
gjësendësor; tek modaliteti i saj ekzistencial; tek qenia e saj si e këtillë, duke u ndalur 

më së tepërmi tek forca që dikton konvencionalizmin e saj
61

. 

Në  rastin  e  një  gjuhëtari,  i  cili  e  vështron  gjuhën  kryesisht  në  funksionet  e  saj 

themelore,  gjërat shfaqen  ndryshe.  Njësoj si filozofi,  edhe gjuhëtari  është  më se i 

vetëdijshëm për konvencionalizmin dhe dimensionin arbitrar të gjuhës; porse, ndryshe 

nga filozofi, gjuhëtari e vështron këtë konvencionalizëm dhe arbitraritet si tashmë të 

konsoliduar  dhe,  mbi  të  gjitha,  të  organizuar  dhe  strukturuar  sipas  një  sistemi 

rregullash,  e diktuar thelbësisht  nga nevojat e komunikimit  ndërmjet  njerëzve.  Për 

rrjedhojë, ndërsa për filozofin gjuha ka burim metafizik, është pjesë e përpjekjeve të 

njeriut  për  të  vendosur  marrëdhënie   të  qëndrueshme   me  qenien  dhe  realitetin 

rrethues
62

,  për  gjuhëtarin  ajo  ka  një  burim  shoqëror,  është  pjesë  e përpjekjeve  të 

njeriut për të hyrë në marrëdhënie me tjetrin, me të ngjashmin e vet
63

; dhe pikërisht 

për  këtë  arsye,  pjesa  më  e  madhe  e  interesit  dhe  e  vëmendjes   së  gjuhëtarit 

përqendrohet  kryesisht  rreth  të vështruarit  të gjuhës  si një sistem  Ŕ si një realitet 

unifikues dhe i unifikuar Ŕ si dhe tek mënyra dhe ligjësitë sipas të cilave funksionon 

ky sistem. 

Krahas  topologjisë,  një rëndësi  tejet të veçantë  në drejtim të përfundimeve  dhe të 

qëndrimeve  në lidhje me një çështje, objekt apo dukuri, shfaq edhe tipologjizimi  i 

ngërthimit. Një çështje, objekt apo dukuri e caktuar mund të trajtohet brenda të njëjtës 

topologji, porse sipas një tipologjie të ndryshme, dhe kjo është më se e mjaftueshme 

që  të  arrijmë  në  pamësi  dhe  në  përfundime  të  ndryshme.  Në  këtë  drejtim,  do  të 

mjaftonte  që të sillnim në formë shembulli  këtu faktin se pamësitë e lëvruara dhe 

përfundimet  e  arritura  nga  ana  e  filozofëve  analitikë  në  lidhje  me  gjuhën  janë 

thelbësisht të ndryshme nga ato të lëvruara nga filozofët marksistë, intuitivistë dhe 

 
60 

Krh., Maurice Merleau-Ponty, La phénoménologie de la perception, Gallimard, Paris 1945, f. 24-25; 
Michel  Foucault, Vérité  et  savoir, Gallimard, Paris  1976,  f.  7-12;  Les  mots  et  les  choses. Une 

archéologie des sciences humaines, Gallimard, Paris 1966, f. 123-125; Ludovico Gaymonat, L’essenza 

del conoscere scientifico, Rizzoli, Milano, f. 28-42; Karl R. Popper, Vep. cit., 53-72. 
61  Këtij aspekti i mëshon më së tepërmi ajo rrymë mendimi që në kohët tonë njihet me togfjalëshin 

Linguistic turn, i cili i rikthehet edhe një herë çështjes së hapur fillimisht nga Platoni tek faqet e 
Protagoras (341b-342c), Fedhros (262a-263b) dhe Republikës (517a et passim), për të nxjerrë në pah 

forcën që dikton ligjësitë e konvencionalizmit gjuhësor, kryesisht këtu përmes analizave psikanalitike, 

si në rastin e Jacques Lacan-it (krh., për shembull, Écrits, Éditions du Seuil, Paris 2001; Lituraterre, 

shqip nga Shpëtim Doda, Mehr Licht, Mehr Licht/Ideart, Tiranë 2009, nr. 36) dhe të Julia Kristeva-s 

(krh., për shembull, Le langage, cet inconnu, Éditions du Seuil, Paris 1976), apo përmes analizave 

dekonstruksionaliste, si në rastin e Jacques Derrida-së (krh., për shembull, L’écriture et la différence, 

Gallimard, Paris 1967, dhe De la grammatologie, Gallimard, Paris 1972), apo analizave historike, si në 

rastin e Benedetto Croce-s (krh., për shembull, Teoria e la storia della storiografia, Laterza, Bari 

19956), analizave fenomenologjiko-hermeneutike, si në rastin e Paul Ricœur-it (krh., për shembull, La 
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fenomenologjistë.  Për  analitikët,  gjuha  është  pasqyrim  i  zhvillimit  të  mendjes  së 

njeriut; për marksistët është një pasqyrim i zhvillimit dhe i forcës vepruese të 

superstrukturës,  pjesë  e  aparatit  ideologjik  të  cilën  autoriteti  sundues  vendos  në 

lëvizje   për   të   ruajtur   të   paprekshëm   dhe   për   të   forcuar   status   quo-në   e 

kështundodhjeve;  për  intuitivistët  gjuha  është  pasqyrim  i  zhvillimit  intuitiv  dhe 

përvojës jetësore të njeriut, ndërkohë që për fenomenologët është pasqyrim i përvojës 

dhe vetëdijes eideitike që njeriu ka me realitetin brenda të cilit jeton
64

. E njëjta gjë 

vlen edhe në rastin e rrymave dhe drejtimeve të ndryshme të gjuhësisë. Kështu, për 

shembull,  studiuesit  e  gjeolinguistikës,   ndërsa  shprehen  në  lidhje  me  shqipen, 

turqishten,  gjermanishten,  e kështu  me radhë,  pikënisen,  ndonjëherë  në mënyrë  të 

pavetëdijshme, nga të vështruarit e gjuhës sipas një konceptualizimi që shpërfaqet në 

vetvete jo thjesht dhe vetëm i përgjithshëm dhe përgjithësues, por edhe skajshmërisht 

abstrakt. Arsyeja është më se e thjeshtë: në brendësi të këtij entiteti përgjithësues e 

abstrakt ekzistojnë aq lloje “shqipesh”,  “turqishtesh”,  “gjermanishtesh”,  dhe kështu 

me radhë, sa ç‟ekzistojnë edhe vetë bashkësitë që e përdorin, për të mos thënë edhe sa 

ç‟ekzistojnë individët (folësit) që e përdorin, pa përjashtuar ndërkaq edhe gjasat se, 

më  së paku  psikologjikisht  dhe  gjuhësisht,  brenda  njeriut  ekzistojnë  dhe  veprojnë 

individë të ndryshëm
65

. 

Ndërkaq, krejt i ndryshëm shpërfaqet konceptualizimi i gjuhës për studiuesit e 

sociolinguistikës; pothuajse në tërësinë e tyre, sociolinguistët pikënisen nga një 

konceptualizim  i gjuhës i vështruar  nën dritën e funksionit  që ajo luan në gjirin e 

bashkësisë, duke e vështruar kësisoj të lidhur me kulturën, sjelljen dhe prirjet që kjo 

bashkësi  shpalos  përsëbrendshmi   (marrëdhëniet   dhe  sjelljet  që  elementët  e  saj 

përbërës shpalosin ndaj njëri-tjetrit),  dhe përsëjashtmi  (marrëdhëniet  dhe sjelljet që 

elementët  e saj përbërës shpalosin ndaj elementëve  përbërës të një bashkësie tjetër 

gjuhësore).  Të vështruar  nga ky drejtim,  vëmendja  dhe interesi  i sociolinguistikës 

përqendrohet  në thelb pikërisht  tek ai realitet që gjeolinguistika  e anashkalon  paq. 

Dhe një analizë e tillë konfrontuese mund vijonte akoma edhe më tej, mes 

sociolinguistikës,  e cila e vështron folësin dhe sjelljen e tij gjuhësore në lidhje me 

tjerin, me shoqërinë në gjirin e të cilës jeton, dhe psikolinguistikës, e cila e vështron 

folësin  dhe  sjelljen  e  tij  gjuhësore  në  lidhje  me  vetveten  dhe  me  “individët”  që 

gjenden dhe jetojnë brenda tij
66

. Po ashtu, kjo analizë konfrontuese mund të shtrihej 

akoma  më  tej,  tashmë  ndërmjet  psikolinguistikës,  nga  njëra  anë,  dhe 

pragmalinguistikës,  nga  ana  tjetër,  e ndikuar  më  së tepërmi  nga fryma,  idetë  dhe 

pamësitë e pragmatizmit të William James-it dhe Charles Sanders Peirce-it, e cila e 

vështron  njeriun  jo  nën  dritën  e  individualitetit,  por  nën  dritën  e  qëllimeve  dhe 

interesave, duke u përafruar kësisoj jo pak me teorinë kantiane
67

. 
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Nisur  nga  pamësia  që  përcjell  kuadri  i  mësipërm,  parashtrimi  i topologjisë  dhe  i 

tipologjisë së ngërthimit të një çështjeje, objekti a dukurie të caktuar shpërfaqet në 

mënyrë  të pashmangshme  në trajtën  e një imperativi  të pastër  epistemologjik  dhe 

metodologjik,   për  aq  sa  përbëjnë  jo  thjesht  dhe  vetëm  “arkitektonikën”   e  një 

hulumtimi  shkencor,  por  edhe  vetë  themeltësinë  mbi  të  cilën  ngrihet  e  tërë  kjo 

“arkitektonikë” dhe e ligjësive sipas të cilave funksionon ajo
68

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 Immanuel Kant, Vep. cit., f. 540-541. 



  

2. 1 Topologjia 
 

 
“Fjalët e përdorura në fusha të ndryshme, 

prodhojnë koncepte të ndryshme”. 

 
Blaise Pascal, Pensées, Gallimard, Paris 2001, IV, 6 

 

 
 

Studimet  rreth  dukurive  të  larmishme  që  karakterizojnë  kontaktin  gjuhësor  mes 

gjuhëve, vitet e fundit kanë njohur një shtrirje mjaft të gjerë, aq sa sot mund të thuhet 

pa askurrfarë mëdyshjeje se përbëjnë një nga drejtimet më të rrahura të gjuhësisë së 

kohëve tona. 

Vështruar  nga një kuadër  i përgjithshëm  epistemologjik  dhe disiplinor,  zhvillimi  i 

gjuhësisë së kontaktit gjuhësor (contact linguistics) mund të thuhet se ka ndjekur dy 

faza kryesore. 

Faza e parë përbën atë që mund të cilësohet fare mirë si periudha e topologjizimit të 

dukurive të kontaktit gjuhësor, ndërkohë që faza e dytë përbën tipologjizimin e saj; më 

konkretisht këtu, përvijimin e modeleve, paradigmave, kuadreve teoretikë dhe 

perspektivave metodologjike të qasjes ndaj tërë sa lëviz pas dukurive në fjalë. 

Faza e parë zanafillon  në kapërcyell  të shekullit  XIX, gjatë viteve kur në Evropë 

sundonte bindshëm fryma natyraliste e romanticizmit dhe pozitivizmi shkencor, i cili 
solli në mbarë fushat dhe sferat e jetës njerëzore një revolucion, në kuptimin me të 

cilin e vesh Michel Foucault këtë term
69

. 

Krejt ndryshe nga prirjet e periudhave të mëparshme, duke u udhëhequr nga një frymë 

e  thekshme  antropocentrike  me  ngjyresa  të  fuqishme  iluministike
70

,  si  dhe  duke 

hedhur pas krahëve çdo pamësi metafizike apo realitet mbinjerëzor, e tërë vëmendja e 
mendësisë së kohës në fjalë përqendrohet rreth realitetit konkret dhe realitetit të 
përditshmërisë njerëzore, duke i vendosur kësisoj mbarë natyrën dhe veprimtarinë e 

larmishme të njeriut në epiqendër të interesave hulumtuese. 

Krahas shkencave të ndryshme natyrore e teknologjike, gjatë periudhës në fjalë, në 

hartën  epistemografike   filluan  që  të  përvijoheshin   një  gjerdan  fushash  të  reja 

hulumtimi  të natyrës  humaniste,  ku  më  të spikaturat  ishin  fusha  e antropologjisë, 

sociologjisë, psikologjisë dhe e shkencave historike dhe ekonomiko-politike. 

Krahas traditave të ndryshme kulturore dhe shpirtërore të njeriut, në vazhdën e këtyre 

horizonteve  të  reja  hulumtuese,  si  dhe  duke  iu  brendashkruar  atyre,  pjesë  e këtij 

interesi dhe vëmendjeje u shndërrua në mënyrë krejt të natyrshme edhe gjuha. Dhe 

s‟mund të ndodhte ndryshe, kujtojmë, për aq sa gjuha dhe funksionet e saj themelore 

shpërfaqen  një pjesë e qenësishme  e thelbit të tërë sa lëviz brenda horizonteve  në 

fjalë. 

Kështu, për shembull, çdo ligjërim antropologjik rreth veçantësive të njeriut si njeri 

lipset të pikëniset  në mënyrë krejt të pashmangshme  Ŕ siç edhe ka ndodhur  në të 

vërtetë Ŕ nga fakti se njeriu është një qenie që flet, qenie ligjëruese. Qysh në periudhat 

e lashtësisë,  aftësia ligjërimore  nuk është vështruar  thjesht si një nga shenjat që e 

dallojnë nga pjesa tjetër e gjallesave, por edhe si vetë thelbi i qenies njerëzore. Në 
 

 
69  Michel Foucault, Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, Gallimard, Paris 

1966, f. 124-125. 
70 Krh., për shembull, përkufizimin që Kant-i jep në lidhje me iluminizmin në faqet e Beantwortung der 
Frage: Was ist Aufklärung?: “Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten 

Unmündigkeit.” - “Iluminizmi është aftësia e njeriut për të bërë përpara pa ndihmën e një force tjetër.”. 



  

këtë drejtim, mjafton të sjellim në kujtesë se tek Mahâbhârata njeriu na përshkruhet si 

i parëlinduri  i Shuparnjit
71

,  e cila nënkupton  në vetvete  ligjërimin  përmes  aktit të 

fjalës
72

; për Shatapâtha Brâhmana-n, një tekst pak më i vonshëm se Mahâbhârata, 

njeriu është “mântra” Ŕ fjala Ŕ në buzë të hyjnive
73

; ndërkaq, brenda gjirit të traditës 
së hershme indiane, shembullin më emblematik dhe më domethënës e hasim tek Rig- 
Vêda,  që është  edhe  më i hershmi  tekst që ka mbërritur  nga tradita  vedike  (rreth 
gjashtë mijë vjet përpara Erës sonë). Tek Parûsha, një nga himnet më të famshme të 
tij, autori i Rig-Vêda-s  përshkruan  përmes një penelate  të shpejtë dhe kuptimplote 
krijimin  e njeriut  të parë,  i cili  zë vend  përmes  një rituali  blatimi  metamorfik  të 
Parûsha-s, Njeri-përbindshit “prej njëmijëkokësh, njëmijësysh, njëmijëshputësh”: 

 
... hyjnitë kryen një blatim 

me Njeri-përbindshin mbi blacën e blatës... [6] 

 
Ishte Njeri-përbindshi, 

lindur në krye të herës, 

ai që përhapën mbi livadh 

si më e shenjta blatë... [7] 

 
Prej kësaj blate të kryer si ndozot 

lindën vargjet dhe këngët. 

Prej saj lindën metrikat. 

Prej saj formulat e blatimit, 

Prej saj Njeri-njeriu, ligjërimi i hyjnive... [9]
74

 

 
Ky tipar  dallues  i njeriut,  shprehimisht  të qenit një gjallesë  ligjëruese,  është vënë 

vazhdimisht në pah edhe në gjirin e traditës së mëhershme perëndimore, ku një nga 

shembujt  më emblematikë  dhe nga më të trajtuarit  përgjatë  shekullit  që lamë pas, 

është pamësia e ofruar nga Parmenidi. 

Tek Poema e Natyrës, Parmenidi tregon për një udhëtim misterik drejt “shtegut që 

ndan natën nga dita”; “koçia e tërhequr nga mëzat prej dëshirash të epërme” e shpie 

tek “banesa e hyjneshës”. Në të parat fjalë, hyjnesha i bën me dije se e pati ftuar në 

takim për t‟i shpalosur “qartazi dhe në mënyrë të pakundërshtueshme”  të tërë sa e 

dallon të vërtetën nga e pavërteta, errësirën nga drita, të dukshmen nga e padukshmja, 

për t‟ia përcjellë më pas “njerëzorëve, të vetmit që kanë dhuntinë hyjnore të fjalës”
75

. 

Gjatë bashkëbisedimit, apo më saktë, monologut të gjatë (në të vërtetë, është vetëm 
hyjnesha që ligjëron gjatë tërë poemës), përmes rrugësh fillimisht të ndërmjetme, dhe 
më pas të drejtpërdrejta, mbasi parashtron të tërë argumentat në lidhje me pamësinë 

sipas të cilës “e qenëshmja është, ndërkohë që e paqenëshmja nuk është”
76

, dhe se e 

qenëshmja është Një
77

, tani, njëhershëm e përjetësisht
78

, hyjnesha i pohon se “gjuha”, 
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Mahâbhâratam [ed. Virendra Verma, Paresh Saxena] Pitambar Publishing Co, New Delhi 2003, 1. 

25. 17. 
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Yves Bonnefoy, Y. Dictionnaire des mythologies, vëll. I, Éditions Flammarion, Paris 1999
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, I, 31-32. 

73   
Satapâtha Brâhmana, According to the Text of the Madhyandina School [ed. Julius Eggeling], 

Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, New Delhi 1988, III. 6. 2. 1. 
74 Rig-Vêda, [ed. Ralph T. H. Griffith], Evinity Publishing Inc., New York and London 200910, X, 90. 
75   

Parmenidis,  Per…  fÚsij,  I,  5.,  në:  Herbert  Diels  dhe  Walther  Kranz,  Die  Fragmente  der 

Vorsokratiker, vëll. I, Weidmann Verlag, 1951
6
. 

76 
Ibidem, II, 1-8. 

77  Kjo pamësi do të përbënte edhe thelbin e mendimit dhe të botëkuptimit të mbarë botës së hershme 

helenike, nga Zenoni dhe Anaksagora, deri tek Platoni dhe Aristoteli. Sakaq, shprehjen më të qashtërt e 



  

lÒgoj, dhe “mendimi”, noàj, janë të lidhur me njëri-tjetrin jo vetëm organikisht dhe 
ontologjikisht,  por, mbi të gjitha, edhe strukturalisht,  duke u shfaqur dy anë të së 

njëjtës  medalje:  të  qenëshmes
79

.  Duke  qenë  se  është  i  vetmi  që  ka  aftësinë  e  të 
ligjëruarit  dhe të menduarit,  njeriu është edhe i vetmi që arrin që të ngërthejë  një 

marrëdhënie të qenësishme me të qenëshmen dhe me të-qenit-njeri. Dhe pikërisht në 
këtë kuptim lipset përthithur edhe shprehja tashmë e famshme e Aristotelit, sipas të 

cilës Njeriu është i vetmi jetësor që ka dhuntinë e gjuhës
80

. Po sipas këtij kuptimi 
lipset përthithur edhe shprehja po aq e famshme e Agustinit të Iponës, sipas të cilës 
“Njeriu është një ligjërues për nga natyra”, shkruan, “për shkak se është i vetmi nga 

tërë krijesat që u krijua përmes ligjërimit”
81

, apo shprehja e Wilhelm von Humboldt- 

it, sipas të cilës “Njeriu është një njeri falë gjuhës”
82

, apo shprehja e Max Müller-it, 

sipas të cilës “gjuha është autobiografia e njeriut”
83

, ndërkohë që Martin Heidegger-i, 
një nga mendimtarët më me zë të shekullit që lamë pas, shkon akoma edhe më tej, 
duke  e  vështruar  gjuhën  si  nga  modalitetet  eks-istencialë  të  vetë  njeriut,  një  nga 
format  e  të  qenit  Ŕ  Seinsform  Ŕ  tërësisht  dhe  përjashtimisht  njerëzore.  Ndërsa 
pikëniset nga pamësia e Humboldt-it, porse duke i vështruar si të papranueshme 
kategoritë  antropocentrike  të “natura  naturans”  dhe “forma  formans”  mbi të cilat 
ngrihet kjo pamësi (njeriu si krijues i gjuhës), Heidegger-i shkruan: “Njeriu flet. Ne 

vetë flasim kur jemi zgjuar dhe kur jemi në gjumë. Flasim gjithmonë, madje, edhe kur 

nuk nxjerrim asnjë fjalë nga goja [...] Në një mënyrë apo në tjetrën, ne flasim pa 

pushim. Flasim, pasi akti i të folurit lind sëbashku me natyrën tonë [...] Thuhet që 

njeriu është për nga natyra një qenie që flet, aq sa sot e vështrojmë si të mirëqenë se, 

në ndryshim nga bima dhe shtaza, njeriu është qenie e gjallë që ka aftësinë e fjalës. 

Porse,  me këtë  nuk po rrahim  që të pohojmë  thjesht  dhe vetëm  faktin  se, krahas 

aftësive të tjera, njeriu zotëron edhe atë të të folurit. Përkundrazi,  po rrahim që të 

pohojmë se është pikërisht gjuha ajo që e bën atë gjallesë që është njeriu të jetë njeri. 

Njeriu  është njeri për aq sa flet.”
84

. Dhe jo vetëm kaq; në Rrugëtim  drejt gjuhës, 

Martin Heidegger-i shkon akoma edhe më tej, duke e vështruar nga njëra anë gjuhën 

si “fshikëza” apo “banesa” e “së qenëshmes”, dhe njeriun, përmes gjuhës, si “bariu i 
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të qenëshmes”
85

. Sakaq, po të njëjtën pamësi, po të njëjtën lidhje organike që njeriu 
arrin  që  të  ngërthejë  përmes  gjuhës  me  të  qenëshmen,  e  vërejmë  të  shprehur  në 
mënyrë  emblematike  edhe  nga  Claude  Hagège-i.  Sipas  tij,  gjuha  është  “qielli  i 

amshuar, në syprinën e të cilit njeriu projekton tërë jetën e tij”
86

, ndërkohë që, në faqet 

e Fryma e gjuhës, Claude Hagège-i shkon akoma edhe më tej, kur ndërsa ndalet tek 

rreziku që po i kanoset gjuhëve në kohët tona, ngre zërin në mbrojtje të tyre, duke 

paraqitur,  krahas  të  tjerash,  si  argument  faktin  se  “çdo  gjuhëtar  është  më  se  i 

vetëdijshëm se ne strehojmë dhe ruajmë të paprekur në brendësi të gjuhës të tërë ato 

visare që tregojnë zhvillimin e shoqërive, peripecitë e individëve të ndryshëm dhe, 

mbi të gjitha, marrëdhëniet që njeriu ka me të qenëshmen, pjesë e të cilës është edhe 

të-qenit-njeri (être-homme) e vetë njeriut
87

. Sakaq, krahas përmasës ekzistenciale që 

mbart  në  jetën  e  njeriut,  duke  i  mundësuar  këtij  të  fundit  një  marrëdhënie  të 

qenësishme me të qenëshmen, gjuha mbart edhe një përmasë tjetër: përmasën e 

veprimtarisë njerëzore, e cila shpaloset më së pari fare si përmasë antropizuese, është 

pjesë e qenësishme e procesit të njerëzorizimit të vetë njeriut; përpara se të jetë një 

njeri, njeriu duhet të bëhet njeri. Dhe një nga format për t‟u “njerëzuar”, për t‟u bërë 

një njeri, dhe për ta shpalosur më pas natyrën e tij njerëzore, është pikërisht gjuha, çka 

na paraqet një arsye më tepër se përse gjuha lipset të jetë medoemos dhe në mënyrë 

krejt   të   pashmangshme   pikënisja   e   çdo   ligjërimi   antropologjik   që   mëton   të 

përqendrohet rreth njeriut, natyrës së tij dhe tërë sa e bën atë të dallueshëm nga pjesa 

e tjetër e gjallesave. 

E njëjta gjë vlen edhe për çdo ligjërim që mëton që të shtratëzohet  në domenin  e 

psikologjisë. Edhe në këtë domen, gjuha lipset që të jetë në një mënyrë pothuajse të 

pashmangshme një nga pikënisjet kryesore. Arsyeja është më se e thjeshtë, kujtojmë, 

dhe lidhet me një nga funksionet themelore të gjuhës. Më së pari fare, gjuha është një 

nga  mjetet  kryesore  përmes  të cilit njerëzit  mund  të ndërtojnë  dhe  të shprehin  si 

identitetin e tyre, ashtu edhe atë të njerëzve të tjerë, prej nga përdorimi i gjuhës dhe 

sjellja gjuhësore e një individi shpalosin një rëndësi të dorës së parë, aq sa, njëlloj si 

në rastin e antropolinguistikës, përvijimin i psikolinguistikës, më tepër sesa një “mani 

epistemografike”,  shpërfaqet një domosdoshmëri  e fushës dhe e nevojave të njeriut 

për të njohur vetveten dhe të tjerët rreth tij. Arsyeja është më se e thjeshtë, gjykojmë; 

e folmja, akti i fjalës nuk është as një realitet mekanik, as një realitet deterministik, i 

ngrirë dhe i paracaktuar, por dinamik, i gjallë dhe në zhvillim dhe lëvizje të 

vazhdueshme. Vështruar në thelbin e vet, ligjërimi, akti i fjalës, mbështetet në mënyrë 

të qenësishme tek vënia në veprim e fjalës, e një “talenti”, një “monedhe” (ky është 

edhe kuptimi etimologjik i termit “t£lantoj”, “talent”), e cila, pavarësisht se mbart të 

njëjtën “fytyrë” dhe të njëjtën “lëndë” (tingujt, grafemat, sikundërse ndërlidhjet 

përkatëse), shpalos një “vlerë” në ndryshueshmëri dhe lëvizshmëri të vazhdueshme, 

në  varësi  të  “bursës”  së nevojave,  botës  psikike,  dhe  të  synimeve  të  individit  në 

marrëdhëniet  e tij me individë të tjerë dhe jetesës në gjirin e shoqërisë në të cilën 

gjendet. E folmja është akt idiosinkratik, është një idiolekt, pjesë e intuitës së lindur
88

, 

e zhvillimit psiko-kulturor, e interesave dhe e investimeve të folësit në drejtime dhe 

fusha të caktuara të jetës. Kështu, për shembull, çdo folës shprehet sipas mënyrës së 
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123. 
86 Claude Hagège, L’homme de paroles: Contribution linguistique aux sciences humaine, Fayard, Paris 

1985, f. 10-21 
87 

Le souffle de la langue, Odile Jacob, Paris 2002, f. 33-34. 
88  Alfred N. Whitehead, Process and Reality (Corrected Edition Ŕ ed. by D. R. Graffin and D. W. 

Sherburne), Free Press, New York 1985, f. 120-121. 



  

tij, përdor në një mënyrë mjaft dinamike, sipas një intuite të lindur, një timbër dhe një 

theks  të  caktuar,  lidh  sëbashku  dhe  gërsheton  përmes  një  fryme  krijuese,  dhe  në 

mënyrë “holistike”, pjesë të ndryshme të fjalisë, sipas një lëvizjeje taksonomike që 

udhëhiqet  nga nevojat  dhe nga synimet  që gjallojnë  në brendësi  të shtresimeve  të 

komunikimit  përmes  aktit  të  fjalës
89

.  Në  këtë  mënyrë,  gjatë  të  folmes  së  tij  të 

përditshme,  njeriu  nga  njëra  anë  i  “vesh”,  u  jep  formë  mendimeve,  nevojave, 

qëllimeve, bindjeve, ideve, interesave, ndjesive, ndjenjave, prirjeve etj., ndërkohë që, 

nga ana tjetër, gjatë të folmes së përditshme,  njeriu i jep aktit të të shprehurit  një 

përmasë dhe një natyrë “poemantike”, “vegimtare-zbulestare”, duke shpalosur kësisoj 

përmes këtij akti vetveten dhe personalitetin e tij. Pikërisht në këtë drejtim shkojnë 

edhe fjalët e Sokratit,  kur tek Sofisti, Gorgia dhe Protagora,  shprehet  se e folmja 

është  një  lloj  “veshjeje”  e  njeriut,  një  fytyrësim  i  dukshëm  i  tërë  sa  mbart  të 

padukshme   brenda   vetes  (psikës),   çka  ka  gjetur  pranimin   pa  kushte   edhe  të 

psikolinguistëve më me zë të shekullit që lamë pas
90

. 
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2. 2 Tipologjia 

 
Fusha e kontaktit gjuhësor ka ndryshuar në mënyrë të konsiderueshme vitet e fundit. 

Në dy-tre dekadat e fundit, pjesa dërrmuese e përpjekjeve të studiuesve është u përpoq 

që të formulonte modelet, paradigmat dhe kuadrin e nevojshëm teoretik. Zhvillimi i 

formave të komunikimit elektronik ka ndikuar mjaft në lehtësimin dhe në zhvillimin e 

bashkëpunimit mes hulumtuesve të kësaj fushe. 

Sa i përket tipoligjizimit të fushës, përpjekjen e parë e gjejmë te vepra e Jakobson-it
91

, 

i cili i mëshon aspekteve gramatikore; tek Weinreich-i
92

, De Groot-i dhe Kroll-i
93

, si 

dhe Nicol-i
94

, të cilët i mëshojnë modeleve në lidhje me bilinguizmin; tek Auer
95

, i 

cili  i  mëshon  pranisë  së  kontakteve  gjuhësore  në  të  folurën  e  përditshme  (duke 

përfshirë kryesisht dialektet); dhe së fundmi tek Fishman
96

, i cili përvijon modelin e 
braktisjes së një gjuhe për të përqafur gjuhën tjetër (kryesisht tek brezi i dytë apo i 
tretë i emigrantëve). 

Nga ana tjetër, gjatë dekadës së fundit vërejmë një shtrirje dhe zhvillim gjithnjë e më 
në rritje e modelit të kuadrit themelor gjuhësor, sikundërse edhe një përmirësim dhe 
thellim  të mëtejshëm  të modelit  që Poplack-u  dhe Sankoff-i  lëvruan  në lidhje me 

dikotominë huazim/code swiching dhe kufizimeve universale
97

. 

Ndërkaq, një model teoretik në lidhje me kontaktin gjuhësor në situata të veçanta kanë 

lëvruar Treffers-Daller
98

, Jacobson-i
99

, Backus-i
100

, Halmari
101

, Muysken
102

. Nga ana 
tjetër,  gjuhësia  e  kontaktit  mes  gjuhëve  vijon  që  të  lëvrohet  brenda  kuadrit  të 

gjuhësisë historike, ku veprat më të spikatura janë ato të Thomason dhe Kaufman-it
103 

dhe përmbledhja dy vëllimëshe e Goebl-it
104

. 

Marrëdhëniet mes shtysave të brendshme dhe të jashme të ndryshimeve që pëson një 

gjuhë  është  lëvruar  brenda  kuadrit  të  gjuhësisë  historike,  duke  u  përqëndruar  tek 

ndikimet që sjell vetë dukuria e kontaktit mes dy bashkësive të ndryshme gjuhësore, 
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kanë qenë një tjetër objekt studimi, ku prurjet më të spikatura janë ato të Harris-it dhe 

Campbell-it
105

, Clyne-it
106

, Hawkinks-it
107  

etj. 

Ndërkaq,  në lidhje  me lëvizjet puriste,  të cilat mëtojnë  t‟i reduktojnë  sa më tepër 

pranitë e ndryshimeve  që pëson një gjuhë si rrjedhojë e një kontakti me një tjetër, 

paradigmat dhe modelet kualitatitive dhe kuantitative që e ndërlidhin gjuhën me 

nacionizmin dhe nacionalizmin, i gjejmë të përvijuara nga Fischman-i dhe të tjerë. Së 

fundmi një drejtim nga më të rrahurit në kohët tona është komunikimi ndërëkulturor. 

Në këtë drejtim, zhvillimet më të mëdha janë ato të pragmatikës ndër kulturore dhe 

ligjërimit të kristalizuar  si rrjedhojë e gërshetimit  të kulturave. Variacioni gjuhësor 

shihet në këtë rast si pjesë e variacionit dhe e vlerave kulturore. 

Në këtë studim drejtimi që kemi ndjekur është ai i përvijuar nga Jacobson-i, i cili i 

mëshon fort tipologjisë dhe aspekteve gramatikore. Më konkretisht, punimi ynë 

degëzohet tipologjikisht në vështrimin e huazimeve në rrafshin fonologjik, 

morfofonologjik, morfologjik, sintaksor dhe frazeologjik, ku përmblidhen kalket, 

shprehjet frazeologjike, fjalët e urta, elementët simboliko-metonimikë etj. 

Krahas kësaj tipologjie, një vend të rëndësishëm në këtë punim zë edhe tipologjia e 

përvijuar nga Harris dhe Campbell-i. Më konkretisht, një vëmendje e veçantë i është 

kushtuar  tipologjisë  së  formave  të  brendshme  të  gjuhës,  të  cilat  qëmtohen  në 

kontekstin  historik  përkatës,  duke  u  përqendruar  kryesisht  tek  kalket,  përkthimet 

morfematike,  shprehjet  frazeologjike  etj. Ndërkaq,  vlen  të sjellim  në vëmendje  se 

tipologjia e përvijuar nga Harris-i dhe Campbell-i, në këtë punim pësojnë një zgjerim, 

duke përfshirë në vetvete edhe fjalët e urta, simbolikën dhe nyjëtimet metonimike. 

Ndërkaq,  tipologjia  e përvijuar  nga Fishman-i  nuk mund të përfshihet  në punimin 

tonë; dhe kjo për një arsye më se të thjeshtë: pavarësisht dendësisë dhe kohëzgjatjes 

që karakterizoi kontaktin gjuhësor mes turqishtes së periudhës së perandorisë osmane 

dhe shqipes, shqiptarët nuk hoqën kurrë një herë dorë nga përdorimi i gjuhës së tyre. 

E  njëjta  gjë  vlen  edhe  për  tipologjinë  e  përvijuar  nga  Weinreich-i  dhe  e  lëvruar 

mëtejshëm  nga De Groot-i  dhe Kroll-i,  si dhe Nicol-i,  për shkak se, sikundërse  u 

shprehëm edhe më lart, bilinguizmi gjuhësor nuk është pjesë e punimit tonë. 
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2. 3 Metodologjia 
 

 
“Është pashmangshmërisht e domosdoshme 

të ndiqen disa rregulla dhe parime; 

në të kundërt arsyetimi, 

e bashkë me të edhe arsyeja, 

mund të marrin arratinë.” 

(Blaise Pascal, Pensées, VII, 4) 

 
Krahas topologjizimit dhe tipologjizimit, një hulumtim shkencor dallohet nga një 

hulumtim i një lloji tjetër për nga metodologjia
108

, nga mënyrat se si punon dhe se si e 
organizon lëndën, në fund të fundit tërë sa lidhet me çështjen, objektin, apo dukurinë 
e ngërthyer, duke përcaktuar paraprakisht e në mënyrë të qartë kriteret metodologjike 

të  mbledhjes,  organizimit,  klasifikimit  dhe  analizimit  të  materialit  që  lidhet  me 

çështjen,  objektin  apo  me  dukurinë  e ngërthyer,  si  dhe  duke  shtruar  paraprakisht 

parimet   interpretative,   metodat   analitike   të   shfrytëzuara   dhe,   mbi   të   gjitha, 

përkufizimet dhe konceptualizimet në lidhje me to. Madje, sipas Umberto Eco-s, 

perspektiva metodologjike është një nga elementët që mund ta “veshë” një hulumtim 

të çfarëdoshëm me një përmasë “shkencore”
109

. 

Përpos  se  kërkesë  e diktuar  nga  përmasa  dhe  natyra  epistemologjike,  në  rastin  e 

punimit tonë, parashtrimi i metodologjisë  shfaqet një domosdoshmëri  për faktin se, 

krahas modeleve dhe perspektivave të lëvruara paraprakisht nga të tjerët, në ndryshim 

nga topologjia dhe tipologjia, metodologjia krijon shteg për një gjerdan qasjesh, 

këndvështrimesh dhe mënyrash të të punuarit vetjake. Dhe nuk mbaron me kaq. 

Pavarësisht nga përmasa “shkencore”, gjuhësia, përfshirë edhe gjuhësinë e kontaktit 

gjuhësor,  nuk është një shkencë  ekzakte;  përkundrazi,  e vështruar  në këtë drejtim, 

është  një  shkencë  thjesht  dhe  vetëm  në  kuptimin  e  një  sipërmarrjeje  hulumtuese 

sistematike
110

. Madje, i vështruar nga ky drejtim, idiosinkratizmi në tërë sa lidhet me 

përvetësimin apo përvijimin e një perspektive metodologjike të caktuar, më tepër se 

në çdo fushë tjetër e vërejmë tek hulumtimet në disiplinën e gjuhësisë së kontaktit 

gjuhësor. Pavarësisht studimeve të shumta të ndërmarra në këtë fushë të gjuhësisë, 

lipset të vëmë në pah, dhe t‟i mëshojmë fort faktit se, sa i përket perspektivës 

metodologjike të përvetësuar apo të përvijuar, ndërmjet studiuesve të fushës vërejmë 

mospërputhje  të  skajshme.  Për  rrjedhojë,  pamësitë  dhe  modelet  përgjithësuese  të 

lëvruara deri më sot shfaqen fare të pakta dhe të kufizuara. Të gjendur përballë kësaj 

kështundodhjeje, dhe duke qëndruar larg çdo qëndrimi partizan, volens od nolens, në 

këtë punim e gjykuam më të udhës që të përvijonim paraprakisht një gjerdan 

qarkësimesh dhe parimesh interpretative, në përputhje me qëllimet që na paraprijnë. 
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2. 3. 1. Konceptualizimi dhe qarkësimi i huazimeve 
 

 
 

Prania e elementëve të një gjuhe në një gjuhë tjetër nënkupton huazimet e njërës gjuhë 

nga tjetra. Në parim, dukuria e huazimeve gjuhësore është fryt i kontaktit që folësit e 

njërës bashkësi gjuhësore kanë patur me folësit e një bashkësie tjetër gjuhësore. Një 

kontakt i tillë mund të jetë rrjedhojë e një gjerdani rrethanash dhe faktorësh, nga ata 

kulturorë  dhe fetarë, deri tek rrethanat  dhe faktorët historikë,  gjeografikë,  politikë, 

ekonomikë, socialë etj. Vështruar nga ky drejtim, natyra e kontaktit përcakton vetë 

dinamikën e huazimeve, ndërkohë që shkalla, shtrirja, kohëzgjatja dhe dendësia së tij, 

përcakton Ŕ së paku në parim Ŕ tipologjinë e tyre. 

Nisur nga sa më sipër, në këtë punim vëmendja jonë përqendrohet vetëm tek një pjesë 

e huazimeve;  më konkretisht,  tek ajo kategori  huazimesh  që shpërfaqet  në thelb e 

ndryshme  nga  ato  të  krijuara  nga  interferenca  gjuhësore,  siç  mund  të  jenë,  për 

shembull, rastet e gjuhës së brezit të parë apo brezit të dytë të emigrantëve
111

, apo 

rastet e bilingualëve
112

. E parashtruar në mënyrë disi më të shprehur, në këtë punim, 
interesi dhe vëmendja jonë përqendrohet vetëm tek ato huazimeve që hasim në gjuhën 
e folësve monolingualë, që shprehimisht do të thotë, vetëm ato raste kur huazimi është 
element i një gjuhe tjetër nga ajo që folësi përdor në jetën e përditshme. Po ashtu, nga 
ky përqarkësim kemi përjashtuar edhe ato raste kur huazimet gjuhësore nga një gjuhë 

janë rrjedhojë e marrëdhënieve që folësi i gjuhës tjetër ka patur me gjuhën nga e cila 

është kryer huazimi, siç vërejmë, për shembull, në rastet e folësve që e studiojnë në 

shkollë gjuhën nga e cila është kryer vetë huazimi. Një përjashtim i këtillë, ndërkaq, 

nuk është kryer për shkak të problemeve  që shfaqin rastet e të keqmësuarit  të një 

gjuhe  tjetër
113

,  por  për  shkak  se,  personalisht  këtë  kategori  folësish  priremi  ta 

vështrojmë pjesë të bilingualëve, siç shfaqen të tillë brezi i dytë dhe, në të shumtën e 

rasteve,  edhe  brezi  i tretë  i  emigrantëve
114

,  ku  krahas  të  keqmësuarit,  vërejmë  të 
nxjerrë  krye edhe një aspekt  psiko  dhe socio-linguistik;  shprehimisht,  ajo që këtu 
mund ta cilësojmë fare mirë si qëndrimi që një bashkësi folësish shpalos ndaj gjuhës 

së prejardhjes  në rastet kur gjendet e ngulur në një vend tjetër, ku flitet një gjuhë 

tjetër
115

. 
Ndërkaq,  krahas  qarkësimit  dhe  konceptualizimit   të  mësipërm,  një  vëmendje  e 

veçantë i është kushtuar edhe llojshmërisë së huazimeve dhe të natyrës së tyre, duke 

ndjekur një perspektivë të qartë të klasifikimit të tyre qoftë sipas tipologjive Ŕ nga më 

të thjeshtat, rastet e huazimit të fjalëve, tek format më të ndërlikuara, rastet e huazimit 

të strukturave sintaksore Ŕ qoftë sipas dinamikave që shfaqin Ŕ më konkretisht, nisur 
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nga faktorët dhe tiparet e kontaktit gjuhësor që mundësoi vetë huazimin si proces; nga 

faktorët historikë, deri tek ata socialë, politikë, fetarë dhe kulturorë. 

Që një kontakt gjuhësor  mes dy gjuhëve krijon potenciale  jo të vogla të huazimit, 

përbën një fakt të pamohueshëm. Porse, një trajtim shkencor i këtij procesi, nuk mund 

të mjaftohet vetëm tek dukuria, apo tek pashmangshmëria  e saj, por tek shkakësitë, 

tek natyra dhe, për më tepër, tek tiparet dhe klasifikimi i tërë sa sjell një dukuri e 

caktuar.  Kështu,  për shembull,  përpos  të qenit  forma  më  e thjeshtë  e shfaqjes  së 

huazimit si dukuri, huazimet leksikore janë më të hasura për shkak se në rastin e tyre 

nuk është e thënë që mes dy bashkësive të folësve të ekzistojë me patjetër një kontakt 

fizik. Ekzistenca  apo mosekzistenca  e një kontakti të këtillë ndihmon  jo vetëm në 

përcaktimin  e natyrës së huazimit  dhe të shkakësive  që e mundësuan,  por edhe të 

dinamikës  së tij. Për shembull,  në anglisht hasim një repertor  të dendur fjalësh të 

huazuara  nga  latinishtja  klasike;  mes  anglishtfolësve  dhe  latinishtfolësve  nuk  ka 

ekzistuar ndonjë pikë kontakti gjuhësor i fortë dhe i dendur. Në këtë drejtim, e vetmja 

pikë “kontakti” kanë qenë shkrimet dhe veprat e shkruara në latinisht, çka ndihmon në 

përcaktimin e dinamikës së huazimeve, shprehimisht këtu, në klasifikimin e tyre për 

sa i përket shkakësisë që i mundësoi si të tilla, nëse janë huazime të natyrës poetike, 

filozofike, politike, fetare etj. Në këtë drejtim mund të sillnim edhe rastin e huazimeve 

në shqip nga arabishtja dhe persishtja; mes shqiptarëve, arabëve dhe persëve nuk kanë 

ekzistuar kontakte të dendura. Pohimi se të këtilla huazime janë mundësuara nga një 

kontakt gjuhësor jo i drejtpërdrejtë,  shprehimisht nga turqishtja, shfaqet pjesërisht i 

vërtetë dhe i pamjaftueshëm,  dhe kjo për një arsye më se të thjeshtë: dinamika që 

shpërfaqin huazimet arabe dhe perse në shqip është më e pasur sesa ajo që shfaqin 

huazimet  arabe  dhe  perse  në  gjuhët  turke.  Kështu,  për  shembull,  dinamika  e 

huazimeve  që turqishtja  pati nga arabishtja  përqendrohet  thjesht dhe vetëm në një 

aspekt,  në  atë  kuranik
116

,  i  cili  lipset  parë  si  i  ndarë  nga  aspekti  fetar;  ndërkaq, 

dinamika e huazimeve që turqishtja pati nga persishtja është shumë herë më e gjerë 

dhe,   për   më   tepër,   përfshin   në   vetvete   qoftë   aspektin   fetar,   qoftë   aspektin 

botëkuptimor,  qoftë  atë  kulturor.  Në  një  formë  apo  në  tjetrën,  këto  dinamika  u 

përcollën edhe në gjuhën shqipe; porse, krahas kësaj, në gjuhën shqipe gjejmë edhe 

dinamika  të tjera,  të cilat  na ofrojnë  një tjetër  burim huazimi  nga ai i turqishtes. 

Kështu, për shembull, në shqip hasim fjalë arabe që nuk kanë kurrfarë burimi kuranik, 

të tilla si “xhirafë”, “algjebër”, “zero”, “doganë”, “admiral” etj. Të këtilla fjalë janë 

huazuar më tepër nga gjuhët perëndimore, sesa nga turqishtja. Si argument mbështetës 

në  këtë  drejtim  mund  të  sillet  aspekti  fonetik;  fjala  “xhirafë”  në  turqisht  është 

“zürafa”,  ndërkohë  që  në  shqip  është  sipas  sistemit  shqiptimor  dhe  fonetik  të 

italishtes; fjala “algjebër” në turqisht është “cebir”, ndërkohë që në shqip e gjejmë 

sipas   trajtës   shqiptimore   që   termi   arabishtes   “Al   Gebir”   njohu   ndër   gjuhët 

perëndimore. 

Krahas sa më sipër, huazimet leksikore mund të shfaqin edhe disa forma më të 

ndërlikuara, siç është rasti i kalkeve, shprehimisht këtu, ndërmbartja morfemore e një 

fjale,  e  një  fraze  apo  fjalie  nga  një  gjuhë  në  tjetrën,  duke  ruajtur  të  paprekur 

konstruktin  dhe semantikën e saj, siç shfaqet rasti i fjalës “mëmëdhe”,  “fiskulturë” 

etj., të cilat janë përkthim morfemë për morfemë i fjalëve të turqishtes “anevatan” dhe 

“bedenegitim”, i shprehjeve frazeologjike dhe i fjalëve të urta. Krahas kësaj, huazimet 

mund të shfaqen edhe të natyrave të tjera gjuhësore, të tilla si huazimet fonologjike, 

siç ndodh në rastet kur një gjuhë përvetëson nga një tjetër disa tinguj të ri, që nuk i ka 

patur më parë në repertorin  e vet fonetik; huazime morfologjike,  në rastet kur një 
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gjuhë  përvetëson  nga  një  tjetër  një  varg  morfemash,  kryesisht  parashtesa  apo 

prapashtesa, si në rastin e “burra-cak”, apo “drita-re”, e cila është fryt i një gërshetimi 

të  dukurisë  së  përkthimit  morfematik  (turqisht  penc  Ŕ  drita),  nga  njëra  anë,  dhe 

dukurisë së përvetësimit morfologjik (prapashtesa re), nga ana tjetë; dhe, së fundmi, 

huazimet në rrafshin sintaksor dhe gramatikor, të cilat janë në të njëjtën kohë edhe 

format më të “thella” dhe më të vështira për t‟u evidentuar
117

. 

 
2. 3. 2 Qarkësimi i gjuhës burimore 

 
Sintagma  “prania  e orientalizmave”  shënjon  një  realitet  gjuhësor  mjaft  kompleks, 

duke  përmbledhur   në  vetvete  një  larushi  gjuhësh,  varacionesh   dhe  tipologjish 

gjuhësore,  nga  arabishtja,  persishtja,  etiopishtja,  somalishtja,  suhalishtja,  deri  tek 

trungu i gjuhëve semitike dhe hindike, për të kaluar tek ai i gjuhëve turkike dhe uralo- 

altaike etj. 

Në këtë punim, kjo sintagmë lëviz brenda një realiteti dhe këndvështrimi shumë më të 

ngushtë.  Në  këtë  punim  jemi  nisur  vetëm  nga  një  gjuhë  burimore  e  procesit  të 

huazimit; më konkretisht, nga turqishtja e periudhës së perandorisë osmane, e cila në 

thelbin e saj është varietet i turkikes së Oguzit perëndimor që u zhvillua mes shekujve 

XI-XIII  në  Anadoll  mbas  pushtimit  të  kësaj  zone  nga  turqit  oguzë.  Vështrimi  i 

turqishtes  brenda  kësaj  periudhe  historike  mbështetet  në  faktin  se  ky  varietet  i 

turqishtes përkon me periudhën e kontaktit të drejtpërdrejtë gjuhësor të vendosur 

ndërmjet dy bashkësive të folësve, e cila mbyllet, siç dihet, më 1912, vit kur Shqipëria 

u shkëput përfundimisht dhe plotësisht nga perandoria osmane dhe shpalli pavarësinë. 

Shpallja e pavarësisë kombëtare, përpos se një shkëputje administrative apo mëvetësi 

politike  dhe  ekonomike  nga  perandoria  osmane  Ŕ  e  cila  kishte  hyrë  në  fazën  e 

shpërbërjes  së pashmangshme  Ŕ shënjon në vetvete edhe ndërprerjen  e kontaktit të 

drejtpërdrejtë gjuhësor ndërmjet dy bashkësive të folësve
118

. Madje, vështruar në këtë 

drejtim,  mbas  shpalljes  së  pavarësisë,  interesi  dhe  prirja  për  t‟u  “përditësuar”  në 

drejtim  të  zhvillimeve  gjuhësore  të  turqishtes  ishte  zbehur,  në  mos  edhe  shuar 

plotësisht,  falë punës jo të pakët që kishin kryer gjatë periudhës  së parapavarësisë 

rilindasit, nga njëra anë, si dhe e trysnisë dhe e ngarkesës psikologjike që shkaktonte 

natyrshëm  gjatë  periudhës  së  pas  shpalljes  së  pavarësisë  gjuha  e  një  vendi  që 

vështrohej  ende  e freskët  si “pushtues”,  nga ana  tjetër.  Për rrjedhojë,  turqishtja  e 

“republikanëve” Ŕ e cila qëndron edhe në themel të gjuhës standarde, të turqishtes që 

flitet në territorin e Republikës së Turqisë Ŕ nuk mund të jetë assesi pjesë e vëmendjes 

dhe vëzhgimit tonë në këtë punim, për aq sa u përvijua gjatë kohës kur kontakti i 

drejtpërdrejtë ndërmjet dy bashkësive të folësve ishte ndërprerë; më konkretisht, më 

1928,  përmes  reformës  në  rrafshin  grafologjik,  zëvendësimit  të  alfabetit  arab  me 
alfabetin latin, i cili vijoi më pas me reformat gjuhësore të vitit 1932, të cilat prekën 
në  mënyrë  vërtet  rrënjësore  qoftë  rrafshin  morfofonologjik,  qoftë  rrafshin 

morfosintaksor,  qoftë atë gramatikor
119

. Ndërkaq, krahas aspektit historik, ndërfutja 

në këtë punim e turqishtes standarde shpërfaq edhe një tjetër problem, tashmë në një 

rrafsh politik. Sikundërse dihet, gjuha standarde e një vendi, së paku në parim, është 

një nga varietetet e gjuhës e përzgjedhur si “dominante” mbi kritere më së tepërmi 

politike,  sesa thjesht  dhe vetëm sociolinguistike.  Me të fituar këtë status,  më pas, 
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qëndrimi që ky varietet dominant shpërfaq ndaj varieteteve të tjera, qofshin edhe ato 

të mëhershmet, historia ka treguar se në të shumtën e herëve është negativ dhe 

zhvlerësues.  Një  sjellje  e  tillë,  jo  thjesht  socio  dhe  psiko-linguistike,  por  edhe  e 

politikës   gjuhësore,   i   brendashkruhet   edhe   rastit   të   turqishtes   standarde,   më 

konkretisht, gjuhës së përvijuar mbas reformave që nisi Qemal Ataturku më 1932, dhe 

që kanë vijuar me një vijimësi shpeshherë shqetësuese pothuajse gjatë tërë viteve të 

mëpasme, duke ndjekur, madje, një ritmikë “përditësimi” dhe “reformimi” një herë në 

pesë vjet. Në këtë drejtim, pavarësisht mungesës së një “konstanteje” për sa i përket 

aspekteve brendagjuhësore, turqishtja politically correct, e “normativizuar” dhe e 

“standardizuar” mbi kritere të pastra politike (hapja dhe afrimi me perëndimin), duket 

se ka ruajtur një “kontante” për sa i përket sjelljes dhe qëndrimi që ka mbajtur ndaj 

turqishtes   së  periudhës   së  perandorisë   osmane.   Në  turqishten   e  sotme,   termi 

“osmanlica” (osmanisht), shoqërohet dhe “ndërvishet” pothuajse vazhdimisht me 

ngjyresa  dhe  me  konotacione  negative,  duke  u  quajtur  shpeshherë  një  gjuhë  e 

dalëmode, e pavlerë, pa shije, antikombëtare etj. etj. Madje, në këtë drejtim, vlen që të 

sjellim në vëmendje se nuk kanë munguar edhe ato zëra Ŕ të njohur si mbështetës të 

gjuhës së normativizuar Ŕ që shprehin deri edhe idenë deri diku të çuditshme, për të 

mos thënë edhe absurde, se turqishtja e periudhës së perandorisë osmane nuk ishte një 

gjuhë  e  mirëfilltë,  por  një  lloj  kreolizimi,  një  hibrid  artificial  i  arabishtes  dhe 

persishtes, e shkruar dhe e folur vetëm nga aristokracia dhe elita intelektuale, dhe pa 

kurrfarë lidhjeje me “turqishten”  e folur nga masat e pashkolluara.  Porse një ide e 

tillë, që tingëllon si një tezë e dalë nga shkëfi i komunizmit gjuhësor, pavarësisht se 

meriton të kthehet në objekt diskutimi, në këtë punim është fatshkruar të qëndrojë 

thjesht  në  trajtën  e  një  shembulli  për  sa  i  përket  dukurisë  dhe  qëndrimeve  që 

shoqërojnë shpeshherë marrëdhëniet mes varietetit të “vjetër” dhe të “ri” të së njëjtës 

gjuhë. 

Ndërkaq, kjo tkurrje e gamës së gjuhëve burimore lipset thënë se e zvogëlon në një 

mënyrë mjaft të ndjeshme variacionin  gjuhësor. Vështruar nga ky drejtim, për sa i 
përket   domeneve   të   gramatikës   dhe   të   strukturave   gramatikore,   të   këtilla   si 
morfologjia dhe sintaksa, variacioni mes varieteteve të turqishtes së periudhës në fjalë 

shpërfaqet relativisht modest
120

. 

Për sa i përket variacionit në rrafshin më sipërfaqësor të gjuhës, më konkretisht, në 
rrafshin  fonologjik,  në këtë punim jemi përjekur  në pjesën dërrmuese  të herëve ta 
qëmtojmë  brendapërbrenda  kontekstit   diakronik,  duke   ndjekur   periudhizimin 

diakronik të pranuar përgjithësisht  nga pothuajse tërësia e turkologëve
121

.  Ndërkaq, 

ato trajta që i përkasin  variacioneve  të tjera, të këtilla si dialektet  apo të folmet e 

ndryshme të turqishtes së periudhës në fjalë, këto janë marrë në shqyrtim vetëm në ato 

raste kur kemi qenë të bindur Ŕ për aq sa mund të lejohet brenda formës së të 

argumentuarit  shkencor  Ŕ se  kjo  trajtë  ka  qenë  burim  i  huazimit.  Një  nga  arsyet 

kryesore  të përfshirjes  së këtyre variacioneve  në këtë punim qëndron  e lidhur pas 

faktit se, në disa momente  të caktuara,  folësit e këtyre variacioneve  kanë qenë të 

ngulur në pjesë të ndryshme të Shqipërisë, me detyra drejtuese, të shoqëruar pothuajse 

gjithnjë nga një shpurë e gjatë shoqëruesish dhe nëpunësish të administratës. Ky grup 

i vogël, i cili mund të arrinte deri edhe në 50 vetë
122

, ka qenë më se i mjaftueshëm, më 

së  paku  në  gjykimin  tonë,  që  mes  folësve  vendas  dhe  atyre  të  këtij  apo  të  atij 

variacioni të turqishtes së periudhës osmane të krijohej një kontakt gjuhësor. Në këtë 

drejtim, lipset thënë se variacionet në fjalë janë marrë në konsideratë vetëm në ato 
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raste kur jemi hasur me dokumente historike bindëse që vërtetojnë qartas ekzistencën 

e këtyre grupeve
123

. 

Krahas sa më sipër, pjesë e gjuhës burimore janë parë edhe ato trajta gjuhësore, që në 
të vërtetë s‟i përkasin asaj, por janë huazime të përvetësuara falë kontaktit që ajo ka 

patur me gjuhët e tjera, të këtilla si persishtja, arabishtja, hindikja, gjuha kineze etj.
124

 

Pavarësisht se në raport me gjuhët e tjera, këto trajta janë thjesht huazime, në raport 

me gjuhën “marrëse”, në rastin konkret, me shqipen, këto trajta janë parë si pjesë e 

repertorit gjuhësor të gjuhës burimore, për aq sa janë përcjellë prej kësaj gjuhe, apo 

janë  huazuar  prej  bashkësisë  së  gjuhës  “marrëse”  si  pjesë  përbërëse  e  gjuhës 

burimore. 
 

 
 

2. 3. 3 Qarkësimi i gjuhës marrëse 

 
Ndryshe nga gjuha burimore, në rastin e gjuhës marrëse, varieteti tipologjik luan një 

rol të një rëndësie të veçantë. Arsyeja shfaqet lehtësisht e rrokshme, gjykojmë. Në 

rastin e gjuhës marrëse, procesi i standardizimit, krahas unifikimit të formave të 

brendshme, synon thuajse gjithnjë në mos t‟i asgjësojë, më së paku ta tkurrë sa më 

tepër  që  të jetë  e mundur  praninë  e huazimeve  gjuhësore  përmes  ideologjisë  dhe 

politikave   “puriste”.  Vështruar  nga  ky  drejtim,  si  rrjedhojë  edhe  një  gjerdani 

rrethanash dhe faktorësh të ndryshëm për nga dinamika përkatëse (nacionaliste, gjatë 

periudhës së Rilindjes; ideologjike, gjatë periudhës së regjimit diktatorial; gjeopolitike 

dhe kulturalistike,  në kohët tona etj.), huazimet e gjuhës shqipe nga turqishtja, apo 

nga gjuhë që shfaqen kulturalisht, gjeografikisht dhe, mbi të gjitha, gjeopolitikisht të 

përafërta, në vend të trajtimeve shkencore e historike, janë kthyer shpesh në objekt 

paragjykimesh
125

,  aq  sa  në  jo  pak  raste  vështrohen  si  anakronizma,  apo  fjalë  të 

dalëmode.  Ndërkohë,  krejt  e  ndryshme  shfaqet  gjendja  dhe  qëndrimi  ndaj  këtyre 

huazimeve ndër varietete të ndryshme të shqipes, më konkretisht, në gjuhën e vetë 

bashkësisë. Për rrjedhojë, në këtë punim, ndryshe nga sa shtruam në lidhje me gjuhën 

burimore, në gjuhën marrëse, një rëndësi të veçantë i është kushtuar shqipes së folur 

nga  monolingualët  gjatë  jetës  së  tyre  të  përditshme,  të  bindur  se  vetëm  në  këtë 

drejtim,  dhe  larg  çdo  partizanizmi  me  ngjyresa  të thekshme  ideologjike,  mund  të 

arrijmë të vëzhgojmë më nga afër dhe më në thellësi të tërë sa lidhet me vetë procesin 

e huazimeve të një gjuhe nga një gjuhë tjetër; në rastin tonë, të shqipes nga turqishtja 

e periudhës osmane. 
 

 
 

2. 3. 4 Qarkësimi kulturologjik 

 
Sikundërse jepet e paraqitur në mënyrë qartësisht të shprehur, punimi ynë mëton që të 

ngërthejë dhe të trajtojë praninë e orientalizmave në gjuhën shqipe, duke e shtratëzuar 

vëmendjen në dy drejtime kryesore: në atë të formave të brendshme dhe të formave të 

jashtme. 

Në këtë punim, përmes formave  të brendshme  të një gjuhe nënkuptojmë  format e 

mendimit,   botëkuptimit,   kulturës,   besimit  fetar,  përvojave   jetësore,   zhvillimeve 
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historike, ndërgjegjes, vetëdijes, mendësisë, botës psikike të folësve etj.
126

; në fund të 

fundit, të tërë sa gjallon brenda një gjuhe në trajtën e shkakësive të saj parake Ŕ nëse 

do të niseshim nga pamësia e Edëard Sapir-it, sipas të cilës “gjuha është produkt krejt 

i natyrshëm  i një  kulture  të  caktuar”  Ŕ dhe  që  gjen  shprehjen  e vet  përmes  disa 

formave dhe trajtave të larmishme gjuhësore, ku përpos formave dhe trajtave 

morfologjike, sintaksore dhe gramatikore, një vend mjaft të rëndësishëm zënë kalket, 

përkthimet morfematike dhe, në mënyrë krejt të veçantë, shprehjet frazeologjike dhe 

fjalët e urta. 

Vështruar  nga  ky  drejtim,  studiuesit  e  fushës  së  kontaktit  gjuhësor,  pothuajse  në 

tërësinë  e  tyre,  janë  shprehur  njëzëshëm  në  lidhje  me  rolin  që  luajnë  aspektet  e 

ndryshme kulturore të një gjuhe në drejtim të procesit të huazimit nga një gjuhë tjetër. 

Madje, ndër ta, ka syresh që e ndërlidhin dukurinë e huazimit me trysninë kulturore që 

një gjuhë ushtron ndaj një tjetre, apo me hapjen në rrafshin kulturor të një gjuhe ndaj 

një tjetre
127

. 

Nëse e vështrojmë nga ky drejtim, për të vendosur në krahasueshmëri huazimet me 

trajtën  burimore,  është  më  se  e  rëndësishme  të  ekzistojnë  dhe  të  evidentohen 

paraprakisht parametrat kulturorë përkatës. Natyrisht, nga një vështrim objektiv dhe 

realist, lipset thënë se një sipërmarrje e këtillë shfaqet e vështirë, dhe kjo për shkak se, 

qoftë zanafillat e procesit të huazimit, qoftë parametrat kulturorë gjatë kohës kur nisi 

procesi në fjalë, qëndrojnë të në të shumtën e herëve të strukura në lukthin e errët të 

kohërave. 

Sidoqoftë,  në rastin e shqipes,  personalisht  shprehemi  të mendimit  se ekziston  një 

përmasë apo një strukturë kulturalisht dhe kulturologjikisht përbashkuese, pavarësisht 

çarjeve, zbrazëtirave apo shkëputjeve që mund të vërehen në rrafshin historik. E njëjta 

gjë mund të thuhet deri diku për osmanishten dhe turqishten. Porse, në rastin e këtyre 

të fundit, rrethanat dhe faktorët historikë shfaqen më të qarta dhe shpeshherë të 

dokumentueshme. Kështu, për shembull, gjatë periudhës së perandorisë osmane, e cila 

përkon edhe me periudhën e kontaktit gjuhësor të shqipes me turqishten, osmanishtja 

ka qenë gjithmonë gjuha “zyrtare”, gjuha që përdorej në Oborrin Perandorak dhe në 

tërë celulat  administrative  të “mbjella”  në mbarë  territoret  e Perandorisë.  Në këtë 

drejtim, si në rastin e gjuhës burimore, edhe në atë të gjuhës marrëse, jemi përpjekur 

tqë  të  mbajmë  parasysh  parametrat  kultorogjikë  përkatës.  Në  rastin  e huazimit  të 

kalkeve,  të shprehjeve  frazeologjike,  apo metonimive,  konstantja  kulturologjike  që 

përmendëm më lart luan një rol të rëndësishëm, i cili nuk mund të anashkalohet lehtë, 

kur fjala është për procesin e huazimeve të një gjuhe nga një gjuhë tjetër. Ndërkaq, 

pjesë e kësaj konstanteje është parë edhe modeli i përvijuar fillimisht nga Wilhelm 

von  Humbolt-i,  dhe  i  lëvruar  mëtejshëm  nga  Edward  Sapir-i  dhe  së  fundmi  nga 

Charles  A.  Ferguson-i,  sipas  të  cilës,  procesi  i  huazimit  ndjek  një  drejtim  të 

njëkashëm; gjuha që shfaq një status më të ulët në rrafshin politik, ekonomik, 

administrativ, juridik dhe atë kulturor, është më e prirë ndaj procesit të huazimit sesa 

gjuha që shfaq një status të përkundërt. Vështrimi i këtij modeli si pjesë e konstantes 

kulturologjike lidhet me bindjen personale që patëm rastin që të shprehnim edhe në 

sythin me të cilin hapej ky punim; më konkretisht këtu, me bindjen se hapshmëria e 

një  gjuhe  ndaj  procesit  të  huazimit  është  pjesë  e  zhvillimit  dhe  e  natyrës  së  saj 

kreative. Dhe jo vetëm kaq; hapshmëria e një gjuhe ndaj procesit të huazimit mbart 

edhe një tjetër vlerë; më konkretisht atë të mendje-hapshmërisë  së folësve të saj. Në 

këtë drejtim, vlen të sjellim në kujtesë se, në të shumtën e herëve, kontakti gjuhësor 
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nuk  është  një  kontakt  mes  dy  entitetesh  abstrakte;  përkundrazi,  është  një  proces 

dinamik i cili zë vend brenda hapësirave të ndërveprimit dhe të marrëdhënieve 

ndërnjerëzore  mes  dy  bashkësive  konkrete,  reale.  Për  rrjedhojë,  që  një  kontakt 

gjuhësor të bëhet i mundur, është e domosdoshme, madje, deri edhe në rrafshin 

ontologjik,  që bashkësitë  e përfshira  të jenë eksocentrike,  në kuptimin  me të cilin 

Andersen-i e vesh këtë term
128

. 
 

 
 

2. 3. 5 Qarkësimi i lëndës së shfrytëzuar 

 
Sikundërse u shprehëm edhe pak më lart, në këtë punim, një vëmendje e veçantë i 

është  kushtuar  më  tepër  gjuhës  së  bashkësisë,  shprehimisht,  formave  gjuhësore 

përmes të cilave pjesëtarët e kësaj bashkësie komunikojnë në jetën e përditshme, sesa 

gjuhës  së  “zyrtarizuar”,  shprehimisht,  formave  gjuhësore  të  standardizuara  sipas 

normave dhe kritereve shpeshherë jashtëgjuhësore. 

Puna me këtë lëndë besojmë se do të shfaqej e pashmangshme  për këdo që do të 

mëtonte  të  trajtonte  me  frymë  objektiviteti  praninë  e huazimeve  që  një  gjuhë  ka 

përvetësuar nga një gjuhë tjetër. Arsyeja është më se e thjeshtë, kujtojmë, dhe lidhet 

drejtëpërsëdrejti   me   vetë   natyrën   komplekse   të   procesit   të   huazimit   dhe   të 

ndryshueshmërisë  nëpër  të cilën  kalon  vetë gjuha.  Vështruar  në vetvete,  procesi  i 

ndryshueshmërisë  nëpër të cilën kalon gjuha është i përshkallëzuar  dhe i shtrirë në 

kohë. Krahas faktorëve të brendshëm, procesi i ndryshueshmërisë së gjuhës diktohet 

edhe nga faktorë të jashtëm; më konkretisht, huazimet e një gjuhe nga një gjuha tjetër 

sjellin jo pak ndryshime në thuajse tërë rrafshet dhe tipologjitë e gjuhës marrëse, që 

nga  rrafshi  fonologjik,  deri  tek  ai  i  strukturave  gramatikore.  Porse,  sikundërse 

vërejtëm edhe më lart, ndryshimet që vijnë nga huazimet, janë pjesë e një procesi të 

gjatë.  Për rrjedhojë,  duke bashkëjetuar  me trajtat  e gjuhës  marrëse,  me kalimin  e 

kohës, huazimet përvetësohen dhe bëhen pjesë e repertorit gjuhësor të bashkësisë së 

kësaj gjuhe, duke depërtuar kësisoj deri në ndërgjegjen gjuhësore të pjesëtarëve të saj. 

Për rrjedhojë, vështirë të besohet se një revulucion  purist në gjuhë do të arrinte të 

asgjësonte ato huazimet që janë kthyer në pjesë e repertorit të gjuhës marrëse. 

Natyrisht,  në  gjuhën  e  lëvruar  brenda  hapësirave  të  kontrolluara  nga  “zyrtarizmi 

normativizues”,  ndoshta mund të arrihet që huazimet, në mos të asgjësohen,  më së 

paku të minimizohen.  Porse, gjuha e lëvruar  në këto hapësira  është artificiale,  siç 

është e tillë gjuha e logjikës, ndërkohë që gjuha e bashkësisë është gjithmonë gjuhë e 

gjallë; më tepër sesa nga skematizmat, ajo udhëhiqet nga natyrshmëria. 

Krahas kësaj lënde, një vëmendje të veçantë i kemi kushtuar sakaq edhe letërsisë së 

lëvruar  gjatë  periudhës  së pushtimit  osman  dhe viteve  të para  të pas shpalljes  së 

Pavarësisë. 

Ndërkaq, për arsye të mungesës së mjeteve të nevojshme që sigurojnë verifikimin e 

burimit, kemi shmangur nga mbledhja e kësaj lënde shembujt e peshkuar gjatë 

emisioneve televizive, duke përfshirë në lëndën e trajtuar vetëm artikujt e shtypit të 

shkruar. 

Së  fundmi,  bashkësinë  e  folësve  e  kemi  vështruar  të  ndarë  dhe  organizuar  sipas 

parimit të njohur sociologjik  të grupimeve  përfaqësuese.  Arsyeja  e përvetësimit  të 

këtij  parimi  lidhet  me  bindjen,  sipas  të  cilës,  në  procesin  e  huazimit,  një  rol  të 
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rëndësishëm luan një grupim folësish, dhe jo një folës i vetëm
129

. Vështruar nga ky 

drejtim,  një  nga  parametrat  mbi  të cilat  mbështetet  parimi  në fjalë  ndërlidhet  me 

numrin e pjesëtarëve të grupimit përfaqësues, në rastin tonë, numrit të folësve. Sipas 

këtij parimi, që një grupim të mund të vështrohet si përfaqësues,  lipset që numri i 

pjesëtarëve të tij të jetë nga 50 deri në 80 i një bashkësie të përbërë nga 1000 vetë. 

Duke  mbajtur  parasysh  këtë  pamësi,  kur  shprehemi  metaforikisht  se “gjuha  X ka 

huazuar elementin A nga gjuha Y”, në të vërtetë nuk nënkuptojmë tjetër gjë përpos 

faktit se “një numër folësish të gjuhës X përdorin elementin A, i cili i përket vetëm 

gjuhës Y”, ku elementi “A” mund të përkojë me një njësi leksikore, me një lidhje 

morfematike, me një ndërtim të veçantë sintaksor, e kështu me radhë. Ndërkaq, krahas 

numrit të pjesëtarëve, një nga parametrat mbi të cilat mbështetet parimi në fjalë 

ndërlidhet me shtresëzimin  dhe klasifikimin  e folësve sipas kritereve dhe faktorëve 

sociologjikë,  të  tillë  si  niveli  arsimor  dhe  kulturor,  mosha,  profesioni,  forma  e 

kontaktit dhe marrëdhëniet që kanë me gjuhën burimore etj. Vështruar nga ky drejtim, 

në këtë punim i kemi qëndruar  besnikë këtij parametri  sociologjik  gjatë punës me 

anketimin e disa grupimeve përfaqësuese të bashkësisë së folësve, duke i klasifikuar 

sipas  karakteristikave   sociologjike  përkatëse.  Shfrytëzimi  me  përpikmëri  i  këtij 

parametri  sociologjik  është kryer për shkak se, më së paku në gjykimin tonë, prej 

trajtimit analitik të të dhënave të vjela mund të nxirret në pah Ŕ ndonëse në mënyrë të 

përafërt Ŕ vendi që zë dhe formës që shfaq vetë huazimi jo vetëm si pjesë e aspektit 

diakronik, por edhe sinkronik të gjuhës. 
 

 
 

2.3.6 Qarkësimi diakronik 

 
Ndryshimet që mund të pësojë një gjuhë si rrjedhojë e kontaktit gjuhësor mund të jenë 
kohëshkurtra  apo kohëgjata. Kështu, për shembull,  “media lengua”, një përzierje e 
spanjishtes me kiçualishten, ishte një gjuhë që u zhvillua dhe u shua brenda harkut të 

dy  apo  të  tre  brezave
130

.  Vështruar  nga  ky  drejtim,  personalisht  shprehemi  të 

mendimit se periudha jo vetëm e kontaktit, por, mbi të gjitha, e vetë huazimeve që 

burojnë prej tij, lipset të jetë më jetëgjatë, për t‟u quajtur mirëfilli një huazim dhe, për 

më tepër, për të patur një jetë të veten nga brenda gjuhës marrëse. Vetëm në këtë 

mënyrë mund të kemi rast të shohim nga afër jo vetëm jetën e huazimit, dinamikën 

dhe  shkakësinë  që  mundësoi  procesin  e tij, por edhe  gjasat  nëse  ka sjellë  apo  jo 

ndryshime brenda gjuhës marrëse. E vështruar nga ky drejtim, një pjesë të mirë të 

vëmendjes ia kemi kushtuar asaj pjese të huazimeve që lidhen me, apo ndihmojnë në 

drejtim të ndriçimit të aspekteve diakronike të gjuhës marrëse. 
 

 
 

2. 3. 7 Qarkësimi i modeleve teoretike 

 
Teoritë e lëvruara në fushën e gjuhësisë,  pavarësisht  se të larmishme  dhe mjaft të 

ndryshme nga njëra-tjetra, mund të thuhet se përbashkohen që të gjitha në një pikë; 

më konkretisht, në përshkrimin dhe analizimin tipik të kompetencës dhe performancës 
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gjuhësore nën dritën e gramatikës  së një gjuhe të vështruar si një sistem i plotë, i 

tërësishëm dhe, mbi të gjitha, i mëvetësishëm. 

Për rrjedhojë, dukuria e huazimeve gjuhësore duket se ka qëndruar gjithnjë në periferi 

të teorizimeve gjuhësore, pavarësisht se përshkrimi, përvijimi, analizimi dhe qartësimi 

si i natyrës, ashtu edhe i shkakësive dhe i formës sipas të cilës lind dhe zhvillohet 

procesi i huazimit, mbetet detyrë e gjuhësisë, njëlloj siç shfaqet, fjala bie, trajtimi i 

gjuhës si sistem. Porse, mjerisht, një detyrë e tillë ka mbetur në të shumtën e herëve 

në suazat e një shprehie parimore. Dhe jo vetëm kaq; për disa teori gjuhësore, siç 

shfaqen, për shembull, teoritë sintaksore të lëvruara nga universalistët  e gramatikës 

gjenerative
131

,  huazimet  përbëjnë  pothuajse  gjithnjë  një  realitet  tejet  vramendës, 

ndërkohë që, nga ana tjetër, lëvruesit e teorive të gramatikës konstruktiviste
132   

dhe 

gramatikës funksionale
133  

përpiqen pothuajse vazhdimisht që ta anashkalojnë, për aq 

sa nuk shfaq ndonjë interes në drejtim të parimeve dhe dukurive rreth të cilave 

përqendrohen teoritë në fjalë. 

Për  rrjedhojë,  pavarësisht  se  vëmendja  dhe  studimet  në  lidhje  me  procesin  dhe 

dukurinë  e huazimit  datojnë  prej më  tepër  se një shekulli;  pavarësisht  se kohët  e 

fundit, të tilla studime kanë njohur një shtrirje të ndjeshme, sërishmi lipset thënë se 

modelet teoretike në lidhje me vetë procesin e huazimit, sikundërse edhe me syresh në 

lidhje me tërë sa mund të huazohet dhe tërë sa nuk mund të huazohet nga një gjuhë, 

janë të përkora dhe, në jo pak raste, edhe të rrëzueshme. Kështu, për shembull, një nga 

modelet  teoretike  klasike  në  lidhje  me  karakteristikat  dhe  tiparet  universale  të 

huazimit  është  ai  i  Edith  Moravcsik-ut
134

;  porse,  pavarësisht  përpjekjeve  të  saj, 

shembujt mbi të cilat mbështetet  modeli i saj teoretik në lidhje me “universalet”  u 
rrëzuan në pjesën dërrmuese nga ana e Lyle Campbell-it, e cila paraqiti si argument 

edhe kundërshembujt përkatës
135

. Për më tepër, të vështruar me një mendje të ftohtë, 
shembujt e ofruar nga Moravcsik-u  paraqesin më tepër disa prirje dhe tendenca që 

mundësojnë  apo  shoqërojnë  procesin  e huazimit,  dhe  kurrsesi  jo  mekanizmat  dhe 

ligjësitë universale të vetë procesit. 

Një tjetër model teoretik në lidhje me procesin e huazimeve  është ai i lëvruar nga 

Sarah Grey Thomason
136

. Ky model teoretik përqendrohet kryesisht tek shkalla e 

huazimeve,  nën dritën e të cilës Thomason-i  përpiqet të nxjerrë në pah shkallën e 

ndryshueshmërisë së një gjuhe si pasojë e huazimit nga një gjuhë tjetër, duke u 
mbështetur ndërkaq tek tipologjitë e këtyre huazimeve, nga ato leksikore, deri tek ato 

morfologjike  dhe sintaksore. Pavarësisht dobësive që shpërfaq, sidomos sa i përket 

anashkalimit të faktorëve socialë dhe atyre historikë, të cilët, jo vetëm që mundësojnë 

apo shoqërojnë procesin e huazimit, por edhe përcaktojnë tipologjitë edhe dinamikën 

e tij, modelin teoretik të Thomason-it e kemi ndjekur në jo pak vatra të këtij punimi, 

duke mbushur, natyrisht, brenda mundësive, zbrazëtirat e lartpërmendura. 
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Arsyeja e përvetësimit dhe ndjekjes së këtij modeli lidhet me faktin se përmes këtij 

modeli  teoretik,  Thomason-i  u përpoq  dhe,  më së paku  në gjykimin  tonë,  ia doli 

mbanë, që të hidhte poshtë si të pavërtetë bindjen që pati sunduar për një kohë të gjatë 

qarqet e studiuesve të kontaktit gjuhësor Ŕ e ndikuar, me gjasë, nga Edward Sapir-i 

dhe Ferdinand de Saussure-i Ŕ sipas të cilës, strukturat gjuhësore shfaqin një qëndresë 

të paepur ndaj ndryshimeve që mund të sjellë ekzistenca e kontakteve të dendura që 

një bashkësi folësish të një gjuhe ka me një bashkësi tjetër folësish të një gjuhe tjetër. 

Po ashtu, vlen të theksojmë se një nga meritat e padiskutueshme të modelit teoretik të 

përvijuar  nga  Thomason-i   lidhet  me  përvijimin   me  efikasitet   të  mekanizmave 

përvetësues dhe mënyrës se si zënë vend ndryshimet gjuhësore në brendësi të gjuhës 

“marrëse” si pasojë e kontaktit dhe e huazimeve nga një gjuhë tjetër. 

Ndërkaq,  një model  tjetër  teoretik  është  ai i lëvruar  nga  Joseph  Greenberg-u
137

,  i 

lëvruar mëtejshëm nga John Hawkins-i
138

. Ky model përqendrohet  tek tipologjitë e 

huazimeve  dhe  tek  tiparet  e  tyre  formale  në  rrafshin  sintaksor,  morfologjik  dhe 

fonologjik, nën dritën e të cilave përpiqet të analizojë prirjet e gjuhës marrëse dhe 

trysninë e gjuhës “dhënëse”  nga një këndvështrim  sociologjik  dhe politik. Në këtë 

drejtim, prania në gjuhën marrëse të kalkeve dhe frazeologjizmave tipike të një gjuhe 

tjetër tregon jo vetëm për dendësinë  e kontaktit,  por, mbi të gjitha, për trysninë  e 

njëanshme gjuhësore që ka karakterizuar këtë kontakt, çka në rastin e tematikës tonë 

përbën një pamësi që nuk mund të anashkalohej. 

Së fundmi,  si pasojë  e zhvillimit  të teknologjisë  dhe  dixhitalistikës,  në lidhje  me 

huazimet,  me shkallën  e pranisë  së tyre  në gjuhën  marrëse,  e cila pasqyron  edhe 

përdorueshmërinë,  vetë jetën e tyre brenda kësaj gjuhe, kohët tona, një përdorim të 

gjerë ka gjetur edhe modeli i shënjueshmërisë kompjuteristike Ŕ the notational 

computational system; porse, për shkak të mjeteve dhe burimeve ekonomike dhe 

njerëzore që kërkon zbatimi i tij, ky model është shfrytëzuar  tashmë me efikasitet 

vetëm në disa vende të zhvilluara dhe vetëm për një numër të kufizuar gjuhësh, ku më 

i njohuri është projekti Perseus i Universitetit të Kolombias në Shtetet e Bashkuara. 

Vështruar në thelbin e vet, një model i këtillë përqendrohet te metoda e mbledhjes së 

materialit përmes ftesës së folësve të shtresave të ndryshme të një bashkësie gjuhësore 

(kryesisht monolingualë) që të tregojnë një histori, apo që të shprehin mendimin rreth 

çështjesh  që nuk kanë ndonjë lidhje të drejtpërdrejtë  me gjuhën apo me praninë e 

huazimeve në të. Prej këtyre historive, huazimet që një gjuhë ka përvetësuar nga një 

tjetër, merren dhe klasifikohen sipas tipologjive përkatëse, duke respektuar nga ana 

tjetër  edhe  tipologjinë  sociologjike  të  folësve  që  i  janë  përgjigjur  ftesës,  për  t‟u 

analizuar më pas në tërë panoramën gjuhësore dhe jo-gjuhësore që shfaqin. 
 

 
 

2. 3. 8 Qarkësimi hermeneutik 

 
Në lidhje me dukurinë e huazimeve të një gjuhe nga një gjuhë tjetër, një nga çështjet e 

diskutuara  më së tepërmi  ndër  studiuesit  e fushës,  përqendrohet  rreth  qëmtimit  të 

ndryshimeve që pëson gjuha “marrëse” si rrjedhojë e depërtimit në brendësi të saj të 

elementeve  të gjuhës tjetër, si dhe rreth qëmtimit  të shkakësive  të vetë procesit të 

huazimit si i tillë. Duke u nisur nga pamësia e përvijuar nga Ferdinand de Saussure-i 

në lidhje me gjuhën, sidomos sa i përket dallueshmërisë  ndërmjet langue (gjuha “e 
 

 
 
 

137 
Joseph Greenberg, Essays in Linguistics, Chicago University Press, 1998

3
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138 John Hawkins, Efficiency and Complexity in Grammar, Oxford University Press, Oxford 2004. 



  

brendshme”)  dhe parole  (gjuha  “e jashtme”),  interesi  i studiuesve  ka qenë  më së 

tepërmi i përqendruar tek gjuha si sistem. 

Ndërkaq, sikundërse patëm rastin të shpreheshim më se një herë edhe më lart, në këtë 

punim,  vëmendja   jonë  është  përqendruar   më  së  tepërmi  tek  gjuha  si  parole, 

shprehimisht,  tek  gjuha  e  përdorur  nga  folësit  gjatë  jetës  së  përditshme,  duke  i 

kushtuar rëndësinë që meriton rolit që luan nga ky këndvështrim ligjërimi dhe format 

e tij. 

Duke  mëtuar  të  hulumtojmë,  evidentojmë  e  shpjegojmë  faktorët  që  mundësuan 

procesin e huazimit dhe, për rrjedhojë, edhe ndryshimet që ai solli në brendësi dhe në 

rrafshe të ndryshme tipologjike  të gjuhës marrëse, në këtë punim kemi ndjekur dy 

modele hermeneutike. 

Modeli i parë është ai i përvijuar nga Bakker-i dhe Hekking-u. Sipas këtij modeli, 

huazimet lipsen parë nën dritën e dinamikës së faktorëve që mundësuan procesin si të 

tillë. Më konkretisht, i paraqitur skematikisht dhe sipas hierarkisë përkatëse, modeli i 

Bakker-it dhe Hekking-ut është si më poshtë: 

 
(1)Dinamika e huazimeve 

 
(a) Shoqëror > komunikativ > njohës > faktorë formalë 

 
Nëse e marrim si të mirëqenë faktin se, në rrafshin komunikativ, gjuha marrëse arrin 

të plotësojë në mënyrë të kënaqshme nevojat e folësve të saj, duke u shpalosur kësisoj 

një sistem i plotë, me mekanizmat e përshtatjes, variacionit dhe zhvillimit, atëherë, 

krejt natyrshëm,  procesi i huazimit Ŕ më së paku në parim Ŕ duket se ka fare pak 

vend. Porse,  në realitet,  gjërat shfaqen  krejt ndryshe.  Gjuhët  japin dhe marrin  me 

njëra-tjetrën  edhe kur janë të plota dhe të vetëmjaftueshme.  Kjo kjo ndodh për një 

arsye  thelbësisht   antropologjike   dhe  ndërnjerëzore;   shprehimisht,   për  shkak  të 

dëshirës  së folësve  të një bashkësie  për të hyrë në kuptimshmëri  me folësit e një 

bashkësie  tjetër.  Kjo  vlen,  madje,  edhe  në  ato  raste  kur  kjo  dëshirë  është  e 

njëkahshme, si pasojë e një gjerdani faktorësh plotësues, një pjesë të të cilëve patëm 

rastin që t‟i përmendnim edhe më lart (psikologjikë, sociologjikë, politikë, ekonomikë 

etj.). 

Modeli i dytë hermeneutik  është rrjedhojë  e pamësisë  së shtruar  më sipër. Madje, 

mund të vështrohet edhe si një lloj përkthimi në një rrafsh tjetër i modelit të përvijuar 

nga  Bekker-i  dhe  Hekking-u.  E  paraqitur  skematikisht,  dhe  po  sipas  hirrarkisë 

përkatëse, modeli i dytë është si më poshtë: 
 

 
 

(b) Pragmatike > semantike > [sintaksore-morfologjike-fonologjike] 

 
Sa i përket këtij modeli, vlen të vëmë në pah se në kuadrin e punimit tonë, pragmatika 

mbulon aspektet komunikative të gjuhës, të këtilla si llojet e aktit të fjalës dhe ato të 

ligjërimit (përfshirë edhe strategjitë që lëvizin brenda dhe përmes tij), ndërkohë që 

semantika mbulon aspektet e përmbajtjes dhe mesazhit që folësi kërkon të përcjellë. 

Që të dyja këto kategori aspektesh janë jo vetëm thelbësore në një gjuhë, por përbëjnë 

edhe suazat ku një gjuhë arrin të hyjë në kontakt me një tjetër, arsye për të cilën nuk 

mund të anashkalohen lehtë dhe pavramendshëm nga kushdo që mëton të ngërthejë 

praninë e elementëve të një gjuhe në brendësi të një gjuhe tjetër. 



  

 

 

KREU II 
 

 
 

 

 

Gjuha, Mendimi, Botëkuptimi 
 

 
 
 

“Fjala është një botë” 

Michail Bahktin, The World and the Word, MIT, New York 1996, f. 87 

 
Termat kryesorë me të cilët kemi operuar përgjatë tërë punimit janë: gjuha, mendimi 

dhe botëkuptimi, nga gërshëtimi i të cilave krijohet kultura e një populli. Ndërsa dy 

termat e parë tingëllojnë qartësisht të drejtpërdrejtë,  pavarësisht se çdocili prej tyre 

mbart nuanca, ngjyresa dhe yjësi konceptuale të larmishme dhe të shtrira në kohë dhe 

hapsirë, në varësi shpesh të kontekstit  kulturor,  termi i fundit shfaqet shumë më i 

komplikuar.  Ky term u përvijua  fillimisht  nga Wilhelm  von Humboldt;  ndërsa  në 

shqip kemi vetëm trajtën “botëkuptim”, në veprën e Humboldt-it hasim dy terma
139

; 

më konkretisht termin Weltanshauung dhe Weltansicht
140

. Ndërsa termi i parë do të 

thotë fjalëpërfjalshëm  botëkuptim,  termi i dytë lidhet më së tepërmi me shfaqjen e 

botës; pak a shumë në shqip i përgjigjet pikëpamjes. 

Nisur nga termi i dytë, ideja e Humboldt-it, e lëvruar më pas sa nga Sapir, po aq edhe 
nga  Whorf-i  përqëndrohet  në idenë  se  mendimi  është  dhe  zhvillohet  në  varësi  të 
gjuhës. E shprehur me fjalët e vetë Humboldit: “nuk ekziston kurrfarë mendimi pa 

gjuhë, sikundërse kurrfarë gjuhe pa mendim”
141

. 

Vështruar   nën   dritën   e   termit   të   parë,   Weltanshaaung,   botëkuptimi   shënjon 

perspektivën  brenda  të  cilës  ka  lëvizur,  është  zhvilluar  dhe,  për  rrjedhojë,  lipset 

trajtuar një kulturë e caktuar. 

Duke u kapur mbas ideve të Humboldt-it, Boas-it, Sapir-it, Whorf-it, Bernstein-it të 

cilët shfaqen edhe sot e gjithë ditën, në themelet e gjuhësisë, le të shohim se cilat janë 

pamësitë që lëvruan në lidhje me gjuhën, mendimin dhe botëkuptimin
142

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
139 Wilhelm von Humboldt, Gesammelten Schriften, Walter de Gruyter, Berlin 1988, f. 84. 
140 David K. Naugle, në librin e tij Worldview: The History of a Concept, f 59-60, shprehet i mendimit 

se termi Weltanshaung është i Kant-it. 
141 

Wilhelm von Humboldt, Gesammelten Schriften, Walter de Gruyter, Berlin 1988, f. 63. 
142 Krh. Gjovalin Shkurtaj, Sociolinguistikë e shqipes, Shtëpia Botuese Morava, Tiranë, 20092, f. 74-78; 

180-193 et passim. 



  

 

3. Gjuha sipas Humboldt-it 
 

 
 
 

“Njeriu është njeri, vetëm përmes gjuhës; 

Dhe vetëm përmes gjuhës njeriu është një njeri” 

 
Wilhelm von Humboldt, Gesammelten Schriften, 1988, f. 257. 

 

 
 

I vështruar si filozof, roli i Humboldt-it nuk mban ndonjë peshë kushediçfarë; madje, 

në  këtë  drejtim  mund  të  themi  se  mendimi  filozofik  i Humboldt-it  është  pjesë  e 

projektit që kishte ndërmarrë Kant-i në sferën e të menduarit dhe njohjes njerëzore. 

Nga ana tjetër, atmosfera intelektuale në të cilën iu desh të punonte, karakterizohet në 

thelb nga interesi i përtërirë ndaj botës shqisore, botës së rrokur përmes shqisave; ky 

interes,  gjatë  periudhës  së lashtësisë  ishte  zvenitur  për  shkak  të zhvlerësimit  që i 

kishte bërë Platon-i, për të cilin realiteti i rrokur nga shqisat, realiteti empirik, nuk 

është tjetër përveç se një imazh i zbehtë i realitetit të ideve, atij realiteti të parrokshëm 

nga shqisat, por vetëm nga arsyeja. 

Ky  zhvlerësim,  në  periudhën  “moderniste”  gjeti  shprehjen  e  tij  më  skajore  tek 

Descartes-i, për të cilin shqisat jo vetëm që nuk mund ta rrokin realitetin, por mund të 

jenë  në  të  shumtën  e rasteve  edhe  devijuese,  “mashtruese”
143

.  Ndërkohë  që  gjatë 
periudhës së empiricizmit, interesi për shqisat dhe për realitetin e rrokur përmes tyre i 
ndryshëm shfaqet. 

Për empirikët, njohja e realitetit, dhe mundësia reale e saj, nuk janë tjetër përveçse një 

“iluzion i bukur”, siç shprehet David Hume-i, padyshim mendimtari qëndror i rrymës 
së empiricizmit.  Për  empiricistët,  njohja  e realitetit  është  thjesht  e pamundur,  për 

shkak se subjekti njohës e ka të pamundur  të jetë i pranishëm,  apo të lëvizë “nga 

brenda  shkakësisë  së  parme  që  solli  ekzistencën  e  një  objekti  si  të  tillë”
144

.  E 

përkthyer në një rrafsh më të gjerë, për empirikët, njeriu e ka të pamundur që ta njohë 

realitetin, për shkak se e ka të pamundur që të jetë i pranishëm apo të lëvizë brenda 

shkakësisë parake që solli ekzistencën e realitetit si i tillë. 

Për fat të mirë apo të keq, njeriu lind në realitet, jo me realitetin. Për rrjedhojë, tërë sa 

shprehim në lidhje me realitetin nuk është asgjë tjetër përveçse një “vandak 

perceptimesh”
145

, në fund të fundit, një mori të dhënash të vjela përmes perceptimeve 

që na përcjellin shqisat. Moria e të dhënave që vjelim përmes shqisave është lënda e 

parë me të cilën formojmë perceptimet tona dhe përftojmë një pamje të qartë të gjithë 
sa ekziston, ku perceptimet tona përcaktojnë dhe kushtëzojnë ekzistencën e relitetit si 

të tillë. E shprehur me fjalë të tjera, në një mënyrë apo në një tjetër, ne pranojmë si të 

mirëqenë vetëm ekzistencën e atij realiteti që shfaqet i rrokshëm për shqisat tona
146

; 

çdo realitet tjetër që gjallon përtej shqisave, apo që shpërfaqet thjesht i parrokshëm 
për  shqisat  tona,  për  empiricistët  është  një  realitet  i  trilluar,  një  realitet  që  nuk 

ekziston.  “Esse  est  percipi”,  shprehet  Bekerley,  që  shprehimisht  do  të  thotë  se 

 
 

143 René Descartes, Discours sur la méthode, Gallimard, Paris 1998, f. 45. 
144  David Hume, A Treatese on Human Nature, Oxford University Press, Oxford 1988; Enquiries 

Concerning Human Understanding, Oxford University Press, Oxford 1990. 
145 

David Hume, A Treatese on Human Nature, Oxford University Press, Oxford 1988, f. 61-75. 
146  Prej këndejmi edhe shprehja tashmë e mirë njohur e Ludwig Wittgenstein-it në Tractatus logico- 

philosophicus, 5. 6: “Kufijtë e gjuhës sime përcaktojnë kufijtë e botës sime”. 



  

ekzistenca e një realiteti nuk është thjesht fryt i perceptimit, por edhe kushtëzohet si e 

tillë nga vetë perceptimi
147

; në këtë drejtim të jesh, apo të ekzistosh, nuk nënkupton 

tjetër përpos se të jesh i perceptueshëm,  i rrokshëm nga shqisat
148

. 

Vështruar në kuadrin e gjuhës, gjithë sa mund të vjelim nga këto pikëpamje të 

empiricizmit,  besojmë se është mëse e qartë: perceptimet janë krijime njerëzore, të 

krijuara nga njeriu, dhe të mbështetura në bindjet, zakonet, dhe bestytnitë e traditës 

dhe shoqërisë në të cilën ky njeri bën pjesë. 

Perceptimet, pra, janë krijime sa individuale, po aq edhe kolektive, që do të thotë se 

janë pjesë e kulturës, madje, në të shumtën e herëve, janë fryt i saj. Në këtë drejtim, 

empiricistët kanë jo pak lidhje me relativizmin tashmë klasik të Protagoras, si dhe në 

idenë e tij për ta parë gjithçka të lidhur ngushtë me njeriun: për Protagorën “njeriu 

është masa dhe përmasa e gjithçkaje”. Së dyti, sa i përket relativizmit, për Protagorën 

nuk ekziston një e vërtetë, por vetëm opinione, zakone, bindje, të cilat formojnë një 

traditë të caktuar; zakonet, bindjet dhe opinionet në fjalë ndryshojnë nga njëra traditë 

në tjetrën, nga njëri popull në tjetrin, nga njëri vend në tjetrin, nga njëra kohë në 

tjetrën, madje, edhe nga një njeri në tjetrin. 

Duke e parë si pjesë e një tradite, perceptimi është pjesë e një realiteti socioŔkulturor 

dhe, mbi të gjitha, psikologjik. Në këtë klimë hyn Kant-i, i cili e pranon si të mirëqenë 

pamundësinë e njohjes objektive të trumbetuar nga empiricizmi; po ashtu, ai pranon 

se perceptimet janë e vetmja formë me të cilën njeriu arrin të ngërthejë marrëdhëniet 

me realitetin brenda të cilit gjendet; Kant-i pranon edhe relativizmin që empiricistët 

patën  huazuar  nga Protagora,  duke  pohuar  se perceptimet  janë  marrëdhënie  kohë- 

hapësinore që njeriu ka ngërthyer me realitetin në të cilin gjendet. Porse, ndryshe nga 

empiricistët,  për Kant-in,  pavarësisht  pamundësisë  së njohjes  së realitetit  si i tillë, 

sërishmi veprimtaria njerëzore nuk duhet të dorëzohet; ajo vijon sërishmi që të ketë 

vlerë, rëndësi, dhe kuptim. I gjendur përpara pamundësisë së qashtërt për të njohur 

realitetin në thelbin e vet, njeriu nuk mund dhe nuk duhet të tregohet krejt indiferent 

ndaj realitetit; përkundrazi, ai mund dhe duhet të përpiqet për ta kuptuar atë. 

Kjo zhvendosje e veprimtarisë  njerëzore nga rrafshi i njohjes në atë të të kuptuarit 

përbën edhe thelbin “e revolucionit Kantian”, atë revolucion që Kant-i e përafron me 

revolucionin e Kopernikut.  Që të dy u shfaqën përcaktues për të ardhmen jo vetëm të 

shkencës, të cilën empiricizmi e kishte etiketuar si “mitologji”, por edhe për mbarë 

kulturën perëndimore. 

Brenda kësaj klime lëvizi dhe punoi Wilhelm Von Humboldt-i, i cili në studimet e tij 

rreth gjuhës, huazoi shumëçka nga idetë e lëvruara nga Immanuel Kant-i; më së pari, 

Humboldt-i mëtoi ta qëmtojë gjuhën sipas një perspektive jetësore dhe e përshkruan 

shpeshherë  me një terminologji  “organike”  (e cila lidhej me natyrën, por edhe me 

biologjinë), çka nuk lipset vështruar assesi thjesht dhe vetëm si një tipar i rëndomtë 

stilistik. Përkundrazi, pamësia organike përmes të cilës mëtoi që t‟i qaset gjuhës, si 

dhe t‟i qëndronte sa më larg përvijimeve dhe paraqitjeve të tjera metaforike organike 

apo jo organike të lëvruara rreth saj, ishte pjesë e konceptimit që Humboldt-i kishte 

huazuar nga Kant-i, shprehimisht këtu vështrimi i perceptimeve si forma më e arrirë 
 
 

 
147  Perceptimi = objekti siç përftohet nga shqisat, imazhi i objektit i stampuar në mendje apo vetëdije, 
apo përvijimi imazhiv i objektit brenda mendjes sonë, “Objects of and for the mind”, siç shprehet 
Bekerley, çka përbën një nga ndryshimet mes empiricizmit dhe racionalizmit; për këtë të fundit, 

sikundërse edhe për Kant-in, perceptimi nuk është aspak një “imazh i mendjes”. Shih, në këtë drejtim, 

René Descartes, Méditations, Vrin, Paris 1986, f. 14; Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, 

Berlin, 1998, 74-76. 
148 George Bekerley, Three dialogues, Hackett, Indianapolis 1979, f. 37-39. 



  

përmes të cilës njeriu ngërthen marrëdhëniet me realitetin në të cilin gjendet dhe të 

cilin mëton ta kuptojë. 

Këto perceptime lindin dhe lëvrohen nga njeriu, nga veprimtaria e tij intelektuale dhe 

gjejnë shprehje përmes gjuhës. Sikundërse perceptimet, edhe përgjegjëset e tyre 

gjuhësore, janë fryt i aftësisë së njeriut, prej nga ku Humboldt-i lëvron idetë e tij në 

lidhje  me  aftësinë  shprehëse  të  njeriut  e  konceptuar  si  organi  formësues  i  të 

menduarit. 

Krejt ndryshe nga empiricistët, për Humboldt-in, gjuha nuk është një krijim i Arsyes 

njerëzore
149

, sikundërse nuk janë të tilla edhe perceptimet për Kant-in. Përkundrazi, 

për Humboldt-in  gjuha  nuk është produkt  (ergon),  por veprimtari  (energia)
150

,  siç 
shaqet e tillë edhe perceptimi për Kant-in. Ky konceptim i gjuhës e përafron deri diku 
Humboldt-in me Leibniz-in; për të dy, gjuha mund “të ndihmojë” mendimet tona që të 
lëvrohen  dhe  të  qartësohen,  me  qëllim  që  të  arrijnë  pjekurinë  e  duhur  për  t‟u 
shtratëzuar në një realitet gjuhësor. 

Porse, pavarësiht kësaj, Humboldt-i dallon nga Leibniz-i sa i përket “statusit” me të 

cilin e vesh gjuhën; ndërsa Leibniz-i e vështronte gjuhën si pasqyrim të intelektit dhe 

të të menduarit, duke vijuar kësisoj në traditën e hapur nga Descartes-i, për të cilin 

gjuha ishte thjesht dhe vetëm një “dëshmi” e të menduarit, Humboldt-i e sheh gjuhën 

jo si realitet  jashtë  mendimit,  por  si organ  i mendimit,  duke  u afruar  kësisoj  me 

Hamann-in dhe Herder-in. Kështu, për shembull, Herder-i shprehej i mendimit se “e 

tërë aftësia që kemi për të menduar, varet dhe mbështet tek gjuha”
151

; Hamann-i, nga 

ana tjetër, shprehej se “gjuha ka lindur shumë përpara të menduarit”
152

. 

Një tjetër pikëpamje  që e lidh Humboldt-in  me pararendësit  e tij përqendrohet  në 
idenë siaps të cilës “ndryshimet mes gjuhëve qëndrojnë paralelisht me ndryshimet e 

mënyrave të të menduarit” dhe se “përvijimi i zhvillimeve nëpër të cilat kalon gjuha e 

një populli i përgjigjet drejtimit të formës dhe mënyrës sipas të cilave mendon”
153

. 
Krahas sa më sipër, sikundërse  u shprehëm  edhe më lart, për Kant-in perceptimet 

përftohen nga marrëdheniet kohë-hapsinore që njeriu ngërthen me realitetin në të cilin 

gjendet. Duke qenë se këto dy dimensione, apo shtylla, mbi të cilat ngrihet perceptimi 

i njeriut janë të ndryshueshme, atëhere, krejt afërmendshëm, edhe shprehjet gjuhësore 

që i përgjigjen këtyre perceptimeve shfaqen të ndryshme. 

Duke përvetësuar këtë  pamësi kantiane, Humboldt-i lëvroi pamësinë e vet në lidhje 

me gjuhën, duke e konceptuar jo si një realitet i ngrirë dhe i pandryshueshëm, por si 

një proces  dhe  veprimtari  e gjallë  dhe  e pandalshme.  Në  jo pak  raste  të krijohet 

përshtypja se gjuha është një realitet i palëvizshëm me rregulla dhe struktura të ngurta 

dhe të mirëpërcaktuar;  një përshtypje  e tillë e ka burimin  në faktin  se njeriu  lind 

brenda një komuniteti ku gjuha tashmë ekziston dhe, në një formë apo tjetrën, gjuha 

shfaqet si një realitet i ndryshueshëm  për shkak se ne jetojmë brenda saj. Në   këtë 

drejtim,  Humboldt-i  parashtron  një  tezë  vërtet  domethënëse,  sipas  së  cilës  gjuha 

mbështet mbi një formë gjysmë të qëndrueshme apo gjysmë të përhershme thjesht dhe 

vetëm përmes veprimeve kalimtare të të folurit dhe të shkruarit që ndërmarrim gjatë 

jetës së përditshme
154

.  Në këtë drejtim,  madje, Humboldt-i  shkon akoma edhe më 
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larg, kur shprehet me këmbëngulje se edhe në ato raste kur shtrëngohemi që ta shohim 

gjuhën  si  pjesë  të  bashkësisë,  sërishmi  nuk  duhet  të  harrojmë  se,  e  vështruar  në 

vetvete, gjuha vijon të mbetet gjithnjë një realitet dhe veprimtari vetjake e njeriut dhe 

zë vend në të tashmen e tij, një lloj siç ndodh edhe në rastin e perceptimit tek Kant-i. 

Ajo çka del në pah prej kësaj, është e thjeshtë: për Humboldt-in,  gjuha nuk është 

produkt i shoqërisë, por mishërim i veprimtarisë  së kësaj shoqërie, vetë procesi ku 

spikat rrjedha jetësore e shoqërisë. Më tepër sesa produkt,   gjuha është një realitet 

produktiv, ajo prodhon më tepër sesa prodhohet
155

. 

Sipas  Humboldt-it,  “synimi  që  lipset  të  udhëheqë  studimin  e  gjuhës  duhet  të 
përqendrohet rreth kahjes për të nxjerrë në pah funksionimin e gjuhës si përvijues i 

objekteve dhe si mjet që mundëson të kuptuarit”
156

. Prej këndejmi, vërehet qartë se, 
nga njëra anë gjuha mundëson ngërthimin e marrëdhënieve  me realitetin, ndërkohë 

që, nga ana tjetër mundëson të kuptuarit e këtij realiteti nën dritën e këtyre 

marrëdhënieve,  duke  u  shndërruar  kësisoj  në  pjesë  e  veprimtarisë  së  brendshme 

mendore  të  njeriut,  apo  Geistesthetigkeit,  siç  shprehet  Humboldt-i,  një  term  që 

shënjon  forcën  dhe energjinë  krijuese  që njeriu  vë në lëvizje  përmes  gjuhës  gjatë 

kohës kur përpiqet që t‟u japë formë shprehësore ideve të veta. Sipas Humboldt-it, 

studimi i kësaj veprimtarie të brendshme mendore lipset të mbështetet rreth qëmtimit 

dhe  analizimit  të  vëmendshëm  të  detajit  për  shkak  se  “ gjuha  na  përball  me  një 

pafundësi   detajesh,   të  cilat   rroken   përmes   fjalëve,   rregullave,   analogjive   dhe 

veçantësive të gjithëfarësojshme; nga ana tjetër ndihemi jo pak të luhatur në lidhje me 

gjasën  se si duhet  të  veprojmë  që  ta  kthejmë  këtë  masë  në  një  që  na  shfaqet  si 

egërsisht kaotike në një rend, me qëllim që të krijojmë paralelet e nevojshme  nën 

dritën e të cilëve të zbërthejmë dhe kuptojmë më qartë unitetin e imazhit të fuqisë 

mendore të njeriut, përmes të cilës njeriu arrin që të krijojë kuptimin pikërisht duke i 

dhënë  një rend të caktuar këtyre detajeve kaotike.”
157

. 

Qëmtimi i kësaj veprimtarie të brendshme mendore duhet të na mundësojë përftimin e 

një ideje në lidhje me natyrën e procesit përmes të cilit u arrit përftimi i kuptimit nga 

bashkimi i pjesëve të veçanta. E shprehur me fjalë të tjera, përmes një qëmtimi   të 

tillë,  vëmendja  lipset  që  të  përqendrohet  tek  karakteri  që  shpërfaqin  degëzimet  e 

ndryshme të gjuhëve, siç mëtoi edhe vetë Humboldt-i
158

. Kështu pra, për të krahasuar 

në mënyrë sa më të frytshme  dy gjuhë të ndryshme,  duke i qëmtuar  nën dritën  e 

ndërtimit
159   

të  tyre  karakteristik,  është  e nevojshme  që  të  hulumtojmë  me  kujdes 
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formën e sejcilës, dhe të nxjerrim kësisoj në pah mënyrën se si zbërthehen çështjet 

kryesore që lidhen “me krijimin e gjuhës si të tillë‟‟
160

. 

Sa i përket formës, Humboldt-i shprehet i mendimit se forma është ajo pjesë e gjuhës 

e cila është formuar dhe është mirë kristalizuar  në struktura të ngurta (por edhe të 

qëndrueshme) dhe uniforme të të menduarit dhe të të folurit, të cilat lëvrohen si të tilla 

përmes  veprimtarisë  dhe  punës  mendore:  “elementi  i qëndrueshëm  dhe  uniform  i 

punës  mendore  të  vënë  në  lëvizje  për  ta  shndërruar  një  tingull  të  artikuluar  në 

shprehjen e një mendimi, nëse e vështrojmë në tërë gamën e vet të mundshme dhe e 

paraqesim në mënyrë sistematike, atëherë, në një formë apo tjetrën, nuk kemi bërë gjë 

tjetër përveç se kemi përvijuar formën e gjuhës”
161

. 
 

 
 

3.1 Krijimtaria, Kultura dhe Natyra 

 
Si mik i Friedrich Schiller-it, Humboldt-i u ndikua jo pak nga lëvizja e njohur 

pararomantike Stuhi dhe Vrull (Sturm und Drang), e cila kish gjetur përfaqësuesin më 

me zë në personalitetin e Goethe-s. Kjo është një nga arsyet që metaforat që rrokin në 

mendimin e Humboldt-it, si dhe terminologjia që ai përdor, bashkëndajnë shumëçka 

me ligjërimin e atij Zeitgeist-i që do të formësonte deri edhe Goethezeit. Jo më kot, 

Humboldt-i i kushton një rëndësi të veçantë individit dhe nevojës që ky individ ka për 

tu shprehur; një rëndësi të tillë i kushton individit edhe mbarë mendësia romanticiste, 

e cila mbështetej kryekëput tek Individueller Drung Ŕ Lëvizja e vrullshme në të cilën 

vendoset njeriu kur gjendet nën trysninë e nevojave të tij më të ndjeshme, duke e parë, 

madje, individin si “shpëtimtari i vetëm i shoqërisë‟‟, dhe gjeniun krijues si heronjtë e 

lashtësisë, emancipuesi i vërtetë i shoqërisë, motori që shtynte përpara zhvillimin e 

saj, çka kishte gjetur shprehjen më emblematike tek Fausti. 

Humboldt-i punoi në një kohë ku individi ishte vënë në qendër të vëmendjes, për këtë 

arsye  ai  e  sheh  gjuhën  të  lidhur  ngushtë  me  individin,  me  gjeniun,  i  cili  lëvron 

kulturën, duke u kthyer edhe vetë në emacipues i shoqërisë. Kësisoj, individidualizmi 

që Humboldt-i lëvroi në gjuhë, ndërsa filozofikisht ushqehet nga idetë e Kant-it 

ideologjikisht ushqehet nga romanticizmi, nga “misionari” i famshëm hegelian. 

Lidhja që Humboldt-i bën mes gjuhës dhe kulturës është fryt i pjesëmarrjes së tij në 

këtë lëvizje kulturore dhe intelektuale që kishte përfshirë Gjermaninë e shek. XVIII, 

dhe  është  pikërisht  ky  zhvillim  kulturor  që  ia  kushtëzoi  madje  qëmtimin  e kësaj 

marrëdhënieje. 

Jemi në kohën kur Gjermania ishte kthyer në vendlindje e një morie zbulimesh, 

lëvrimesh kulturore, përvijimesh të shkencave të reja, që në kontekstin gjuhësor, 

sikundërse   përmendëm   edhe  diku  më  lart,  nënkupton   lindjen  apo  zbulimin   e 

realiteteve të reja, të cilat shoqërohen nga shënjues të rinj. 

Kështu për shembull, pikërisht të kësaj periudhe janë termat Philologie, Chimie, 

Biologie, Dasein, Psychologie, Ästetik, Epistemologie, Morphologie etj. Krahas kësaj, 

romantikët   i  kishin  kushtuar  vëmendje  të  veçantë  edhe  kulturës,  sepse  gjeniu 

komunikon  me  masat  përmes  kulturës  dhe  po  përmes  kulturës  përpiqet  që  t‟i 

emancipojë; që do të thotë se kultura kishte fituar një status të veçantë. Krahas kësaj, 

romanticizmi  solli  edhe  lindjen  e kombit,  siç perceptohet  edhe  sot  e gjithë  ditën. 

Elementi i parë identifikues i kombit nuk është hapësira terrritoriale, por gjuha, çka e 

lidh romanticizmin me prirjet e hershme të Martin Luther-it, që jo më kot u bë figura 
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qendrore nga ku u frymëzua romanticizmi;  pra, kemi tashmë lindjen e kombeve në 

kuptimin modern të termit. Brenda kësaj klime gjuha ruan funksionin e përcaktuar 

dikur nga Luther-i, ajo shihej si elementi që bashkonte në një trup të vetëm të tërë 

pjesëtarët  e  bashkësisë,  mundësonte,  pra,  atë  që  sot  e  njohim  si  uniteti  kombtar; 

ndërsa kultura shihej me një funksion të ri, ajo mund të ishte tashmë një nga mjetet 

për të realizuar projektet ekspansioniste që gëlonin ndër qarqet politike të kohës: më 

tepër sesa me armë, tjetri mund të pushtohej përmes kulturës. Në këtë drejtim besojmë 

se  fjalët  e  Goethe-s  tingëllojnë  mjaft  domethënëse,  kur  shprehet:  “ne  [d.m.th., 

gjermanët]  me  të  vërtetë  kemi  arritur  në  thuajse  këto  njëqind  vjetët  e  fundit  të 

lëvrojmë siç duhet kulturën tonë; e megjithatë, duhen edhe ja dy tre shekuj që kultura 

jonë kaq shumë e lëvruar të arrijë të bëhet kulturë e të gjithëve; deri përpara këtij 

çasti, të gjithë do të jenë thjesht barbarë”
162

. 

Për  Humboldt-in,  zhvillimi  i  gjuhëve  ndjek  një  drejtim  teleologjik,  shkimtazi  siç 

ndodh edhe me “shpirtin objektiv” të Kant-it. Porse, gjithsesi, ndryshe nga Kant-i, për 

Humboldt-in, zhvillimi i gjuhës s‟është lëvizje e saj drejt një synimi apo qëllimi të 

pandryshueshëm  dhe të pranuar nga e tërë shoqëria; përkundrazi,  për Humboldt-in, 

gjuhët ndjekin shtigje të ndryshme, apo, për të sjellë në vëmendje një metaforë  të tij 

organike, gjuhët zhvillohen sipas degëzimeve të ndryshme të ndërgjegjjes dhe të 

vetëdijes  së  njeriut.  Parë  nga  ky  drejtim,  gjuha  mund  të  vështrohet  si  një  formë 

projektimi që shtartëzohet brenda qëllimit të përbërjes së vet emocionale, intelektuale 

dhe shpirtërore me të cilën e ka ushqyer dhe veshur njeriu, për të rrekur kësisoj të 

arrijë formën dhe trajtat e një shprehjeje gjuhësore. Që do të thotë, pra, që mendja 

është deri diku e lirë që të shprehë vetveten përmes gjuhës dhe gjuha nga ana e saj 

është hapësira që vetë mendja krijon për hapshmërinë e saj, hapësira që mendja krijon 

me qëllim që brenda saj të mund të shpalosë  vetveten.  Nga ky drejtim,  pa gjuhë, 

konceptet e lëvruara nga mendja, të cilat janë fryt i përqasjes në lidhje me objektet, do 

të  ishin  të  pamundura.  Arsyeja  është  mëse  e thjeshtë:  për  mendjen,  objektet  nuk 

vështrohen në përmasën e tyre lëndore, por vetëm si forma dhe konceptualizime  të 

përvojës që njeriu ka me objektet dhe që shfaqen si të tilla në gjuhë. Në këtë drejtim, 

madje,  shkon  edhe shprehja  e Witgenshtain-it  në fillim të Tractatus-it:  “Bota  nuk 

është tërësia e gjësendeve, por e fakteve”, ku me “fakte” Witgenshtaini ka parasysh 

marrëdhënien që objektet ngërthejnë me njëriŔtjetrin brenda një hapësire logjike, që 

do të thotë gjuhësore
163

. 

“E tërë forma e të perceptuarit të gjësendeve subjektivisht kalon doradorës në lëvrime 

të mëtejshme përmes dhe në gjuhë. Arsyeja është e thjeshtë: bota nxjerr kryet dhe 

shpaloset si e tillë falë procesit të të perceptuarit; kjo botë nuk është objekti si i tillë, 

por thjesht një kopje, një imazh i krijuar në brendësi të ndërgjegjes. Duke qenë se çdo 

perceptim  objektiv  është  pashmangshmërisht  i  lidhur  me  përmasën  subjektive  të 

njeriut, mund të themi se çdo njeri, madje, në jo pak raste, edhe vetë gjuha, është 

pamje e padytshme e një botëkuptimi të dhënë‟‟
164

. Duke qenë se gjuha është hapësira 

e lirë që mendja  ka krijuar për të shpalosur  vetvetrn  si e tillë, kjo do të thotë që 

simbolet dhe shenjat gjuhësore nuk vendosin kurrfarë tiranie ndaj njeriut, sepse njeriu 

është ai që ka nocionin subjektiv dhe krijon deri diku atë veshje kuptimore që i jep 

shenjës brenda eufonisë semantike gjatë procesit të të folurit dhe të shprehurit, që do 

të thotë se kur ne flasim përshkojmë qoftë shtigjet e gjuhës qoftë shtigjet e reja të 
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ideve tona dhe të ndërgjegjes tonë. Nga ana tjetër e folmja dhe të shprehurit nuk kanë 

kurrfarë kuptimi, dhe jo më mundësi lëvrimi, në qoftë se nuk ekziston liria subjektive, 

liria  e  njeriut.  Gjuha  lëvrohet  përmes  veprimtarisë  së  mendjes  dhe  veprimtaria  e 

mendjes vihet në lëvizje përmes lirisë dhe në emër të lirisë së njeriut. 

Gjuhët kanë nevojë të domosdoshme për këtë loj lirie, madje, ato formësohen brenda 

hapësirës  së kësaj  lirie.  Është  pikërisht  përmes  lirisë  me  të  cilën  mendja  arrin  të 

shprehë vetveteten përmes gjuhës, ndërsa lidh idetë apo të “shënjuarit” e gjësendeve. 

 
3.2 Gjuha sipas Boas, Sapir dhe Whorf 

 
Sikundërse  vërejtëm edhe më lart, për Humboldt-in,  Weltansicht  mëton të shënjojë 
konceptin sipas të cilit “çdo folës i një gjuhe priret që përmes strukturës dhe mënyrave 
të veçanta sipas të cilave formësohet kuptimi në këtë gjuhë të ndajë përvojën e tij 

sipas një forme a tjetrën”
165

. Nga ana tjetër, Weltanschauung-u, i cili nuk është assesi 

një sinonim i Weltansicht,  mbart një gjerësi kuptimore  shumë më të madhe, aq sa 

është përdorur  deri edhe si sinonim i ideologjisë  apo i sistemit  të besimit.  Krahas 

kësaj, Weltanschaung-u shënjon edhe nevojën e brendshme të njeriut për të prodhuar 

gjuhë, në mënyrë që të zhvillojë forcat dhe aftësitë e veta intelektuale dhe të arrijë të 

përftojë  një  konceptim  të  caktuar  në  lidhje  me  botën,  një  proces  që  mbështet 

kryekëput tek qartësimi i mendimeve dhe ideve të veta përmes bashkëbisedimit me të 

tjetërt. 

Weltansicht  vepron  brenda  një  rrafshi  më  të thellë  dhe  pararendës  dhe  lidhet  me 

kontaktin e parë, i cili mund të jetë pamor apo shqisor, që njeriu ka me realitetin e 

botës. Për rrjedhojë Weltansicht i paraprin formimit të Weltanschauung-ut, i cili 

përmbledh në vetvete bindjet dhe pikëpamjet e ndryshme të një shoqërie të caktuar. 

Weltansicht nuk e interpreton botën; ai  thjesht i jep mundësi njeriut që të formojë një 

koncept në lidhje me botën “duke i ofruar atij një kuptimësi  të parë gjuhësore  në 

lidhje me botën‟‟
166

. 

Duke  mbajtur  parasysh  këtë vijë dalluese,  vlen  të sjellim  në vëmendje  se Boas-i, 
Sapir-i  dhe Whorf-i  u përpoqën  ta qëmtonin  gjuhën  në aspektin  e dytë, në atë të 
Weltanschauung-ut, pavarësisht se Weltansicht-i përkon mirëfilli me atë që emërtohet 

si forma e brendshme e gjuhës
167

. 

Për Boas-in, i cili i mëshon fort Weltanschauung-ut për shkak të interesave tashmë të 

njohura në fushën e antropologjisë kulturore, “[...] Tipi anatomik, gjuha, dhe kultura 

nuk  është  e  thënë  që  të  kenë  të  njëtin  fat;  [...]  njerëzit  mund  të  mbetesin  të 

pandryshueshëm në tip dhe në gjuhë, ndërkohë që mund të ndryshojnë në kulturë; [...] 

ata mund të mbesin të pandryshueshëm  në tip, ndërkohë që mund të ndryshojnë në 

gjuhë; apo [...] ata mund të mbesin ta pandryshueshëm në gjuhë dhe të ndryshojnë në 

tip dhe në kulturë”
168

. 

Ndërkohë  që  e  vë  theksin  tek  rëndësisia  që  shfaq  marrëdhënia  mes  kulturës  dhe 

gjuhës, Boas-i e hedh poshtë hipotezën sipas të cilës gjuha dikton kulturën: “Me fort 

të ngjarë [...] mes kulturës së një tribuje dhe gjuhës që ata flasin nuk ekziston një 

lidhje e drejtpërdrejtë,  përjashto këtu ato raste kur forma e gjuhës modelohet sipas 

statusit dhe nivelit të kulturës; porse edhe në këtë rast, kjo nuk do të thotë aspak se 
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vetë statusi dhe niveli i kulturës kushtëzohet  nga trajtat morfologjike  të gjuhës”
169

; 

apo: “[...] kategoritë  e gjuhës na shtyjnë që ta vështrojmë  botën sipas një rendi të 

përvijuar nën dritën e një grupi të caktuar konceptesh, të cilat pavarësisht mungesës së 

njohurive që mund të kemi në lidhje me proceset gjuhësore, vështrohen si kategori 

objektive, dhe për rrjedhojë lënë gjurmët e tyre në formën sipas të cilës i organizojmë 

mendimet  tona.”
170

,  ndërkohë  që,  nga  ana  tjetër,  Boas-i  i  mëshon  fort  aspektit 

psikologjik   të  realitetit   gjuhësor,   ndërsa   shkruan:   “Konceptet   gramatikore   më 
themelore të të gjitha gjuhëve duhet që të vështrohen si një provë në drejtim të 

ekzistencës së një strukture unitare mes proceseve themelore psikologjike‟‟
171

, që do 
të thotë se, në rrafshin gramatikor, gjuhët shfaqin ngjashmëri me njëra-tjetrën për aq 

sa i përafron e njëjta tërësi procesesh psikologjike; dhe shfaqen të dallueshme vetëm 

për shkak të atyre proceseve psikologjike që nuk lidhen as me racën, dhe as me llojin 

e njerëzve, por vetëm me gjeografinë,  me tiparet e saj të cilat ndikojnë tek tiparet 

psikologjike. 

Për Boas-in, performanca vetjake dhe aftësia që ka njeriu për të përdorur gjuhën janë 

të njëjta në çdo kulturë, porse njerëzit vetë gjenden të përfshirë në tradita të ndryshme, 

prej nga vjen edhe forma e ndryshme e përdorimit të gjuhës. Ndërkaq, forma e 

gramatikës sonë na shtyn të pëzgjedhim vetëm disa tipare të mendimit që duam të 

shprehim dhe të anashkalojmë tipare të tjera që folësi i ka në mendje dhe dëgjuesi nga 

ana e tij i aktivizon sipas fantazisë së vet [...] prej këndejmi është e qartë se mendimi, 

përpara se të shprehet, kalon nëpër një mori kanalesh dhe filtrash paraprakë
172

. 

Për Sapirin strukturat dhe format e përbashkëta të funksionimit psikologjik të gjithë sa 

përbën vetjaken e njeriut sikundërse edhe të gjithë sa bërbën kulturën si e tërë gjejnë 

shtjellim te ajo që sot njihet si teoria e personalitetit gjuhësor. Për Sapir-in studimi i 

gjuhës është pjesë e studimit të shoqërisë dhe marrëdhënieve shoqërore, arsye për të 

cilën individi duhet të qëndronte gjithmonë në qendër të vëmendjes. Pavarësisht se 

gjatë  kohës  kur përpiqej  të qëmtontë  nga  afër  funksionimin  psikologjik  të gjuhës 

Sapiri rrahu mëse një herë që të nxirrte në pah rëndësinë e trajtimit të grupeve dhe të 

shoqërisë  si një e tërë, sërishmi  ai e përqëndronte  vëmendjen  në faktin  se të tërë 

pamësitë dhe pikëpamjet që arrijmë të përvijojmë  përmes qëmtimit të grupeve apo 

shoqërive në fjalë e kanë zanafillën tek modeli i njeriut si i tillë, tek personaliteti i tij 

individual
173

. 

Në shek XX, prirjet e gjuhësisë anojnë më së tepërmi tek marrëdhëniet e gjuhës me 

realitet jashtgjuhësore (siç shfaqet për shembull gjuhësia strukturaliste e tipit marksist, 

psikolinguistika dhe gjuhësia analitike), duke eklipsuar kësisoj filologjinë e cila mund 

të përkufizohet si qëmtim i gërshetuar i gjuhës,letërsisë dhe kulturës. 

“Gjuha është udhërrefyese  dhe busull e „realitetit shoqëror‟”.  Qeniet njerëzore nuk 

jetojnë  vetëm  në botën  objektive,  as vetëm  në botën  e veprimtarisë  shoqërore  në 

domethënien e rëndë të termit; përkundrazi qeniet njerëzore gjenden më së shpeshti në 

mëshirën e një gjuhe të veçantë, e asj gjuhe që është shndërruar në mjet shprehësor i 

shoqërisë në të cilën bëjmë pjesë. Do të ishte vërtet një ndezulli (iluzion) të mendoje 

se   një njeri arrin t‟i përshtatet realitetit pa vënë aspak në përdorim gjuhën apo se 
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gjuha është thjesht dhe vetëm një mjet i rastësishëm për zgjidhjen e disa problemeve 

të veçanta që lidhen me komunikimin apo përsqatjen. Ajo çka vlen të theksojmë në 

këtë rast është se „bota reale‟ është ndërtuar në pjesën e vet dërrmuese mbi bazën e 

disa zakoneve gjuhësore të një grupi të caktuar. Prej këndejmi është e qartë se në botë 

vështirë të ekzistojnë dy gjuhë të ngjashme  që vështrohen  si paraqitëse  e të njëjtit 

realitet.  Botët  në të cilat  jetojnë  shoqëri  të ndryshme  shfaqen  në thelb  si botë  të 

dallueshme nga njëra tjetra, dhe kurrsesi jo si e njëta botë në të cilën bashkangjiten 

shtresime  apo prerje  të ndryshme  realitetesh‟‟
174

.  Sikundërse   Boas-i,  edhe Sapir-i 

shprehej  i  mendimit  se  gjuhët  janë  fryt  i  formave  të  ndryshme  të  kategorive 

konceptuale.  Porse kategoritë në fjalë, pavarësisht  se mund të jenë të njëjta apo të 

ngjashme mes popujve, sërishmi ato ndërthuken brenda disa yjësive apo sistemeve që 

shfaqen formalisht të ndryshëm nga njëri tjetri. E shprehur me fjalë të tjera, yjësitë 

apo sistemet në fjalë janë tërësia dhe rendi sipas të cilit vendosen vetë strukturat e 

mendimit.  Këto struktura  ndryshojnë  nga një gjuhë në tjetrën siaps një forme dhe 

mënyre që i bëjnë të mundur mendjes që të shtrojë dhe të zgjidhë një gamë të gjerë 

problemesh që lidhen me të shprehurit gjuhësor të vetë mendimit. Porse çdo strukturë, 

pavarësisht  se është njësi e mëvvetësihme,  shfaqet pjesë e një sistemi,yjësie  më të 

gjerë dhe është pjesë e asj që mund ta emërtonim si koherenca e brendëshme e gjuhës. 

Çdo  gjuhë  shfaqet  si  një  sistem  i  plotë  dhe  tërësor  formash  shprehimore  të 

strukturave  të mendimit  dhe se çdo gjuhë, duke qenë sistem mbart në vetvete një 

koherencë të brendëshme që është sui generis, e padytshme). 

Dhuntia e të folurit dhe shfrytëzimi  i një gjuhe që funksionon  sipas një rendi dhe 

rregullave  të  caktuara  përbëjnë  një  nga  tiparet  më  të  spikatura  të  çdo  bashkësie 

njerëzore. Në kohët tona nuk është gjetur ndonjë tribu që të mos ketë përdorur gjuhën 
si mjet komunikimi, dhe tërë sa pohojnë se mud të ekzistojë një bashkësi njerëzore pa 

gjuhën, nuk thonë gjë tjetër veç se “përralla”, siç shprehet Sapir-i
175

. E vërteta është se 

gjuha është një mjet i përsossur dhe thelbësor i të shprehurit dhe komunikimit  mes 

njerëzve. “Nga tërë pamjet e kulturës, gjuha ishte e para që përftoi një formë shumë 
herë më të zhvilluar sesa pamjet e tjeradhe se përsosmëria e saj thelbësore është një 

parakusht për zhvillimin e kulturës si një e tërë‟‟
176

. 

Popujt kanë vërtet histori dhe përvoja historike që dallojnë në shumëçka nga njëra Ŕ 

tjetra,   porse,   në  të  shumtën   e  herëve,   falë  një  morie   faktorësh   (gjeografikë, 

ekonomikë,  politikë,  deri edhe ekspansioniztë),  këto  histori  ndërthuken,  pikëpriten 

duke lënë kësisoj gjurmë tek njëra Ŕ tjetra. Një pjesë të pirë të këtyre pikëprerjeve i 

hasim  në gjuhë.  Dhe  jo  vetëm  kaq,  në  të gjitha  gjuhët,  pavarësisht  ndryshimeve, 

vërejmë edhe një mori tiparesh të përgjithshme që i përbashkon; dhe kjo vlen qoftë 

për gjuhët e “gjalla”, qoftë për gjuhët e “vdekura”, qoftë në gjuhëte shkruara, qoftë në 

ato të pashkruara. Kështu për shembull, Sapir-i nxjerr në pah se një nga karakteristikat 

që i bashkon të gjitha gjuhët qoftë ato primitive qoftë ato të zhvilluara është fakti se 

„‟gjuha është kryefilli një sistem simbolesh fonetike për shprehjen e mendimeve dhe 

ndjenjave që mund të shprehen‟‟. 

Për Sapir-in përmasa fonetike e gjuhës është më e hershmja se çdo përmasë tjetër e 

simbolizmit  gjuhësor;  sipas  tij të shkruarit  mëton  të zëvëndësojë,  apo  të paraqesë 
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grafikisht tingullin, atë çka ekziston më parë, ndërkohë që gjesti luan një funksion 

plotësues, duke shoqëruar tingullin, pra diçka që ekzistonte më parë. 

Për Sapir-in gjuha nuk është thjesh një funksion biologjik, qoftë kjo edhe në ato raste 

kur  fjala  është  për  krijimin  e tingujve;  për  mendimin  tonë,  kjo  tezë  e tij shfaqet 

lehtësisht e kapshme në ato raste kur artikulimi i tingujve gërshetohet me shprehjen e 

emocioneve apo me gjendjen emotive të njeriut, siç ndodh në rastin kur i drejtohemi 

dikujt me zemërim, ledhatim etj. Që do të thotë që gjuha në këtë rast nuk kryen thjesht 

lëvizje fiziologjike, por lëvizje të diktuara nga gjendjet psikike. Për Sapir-in gjithë sa 

përmendëm në lidhje me këtë artikulim, tregon se gjuha nuk paska vetëm karakter 

fonetik por edhe fonemik. Për Sapir-in këto fonema janë më së shumti trajta gjuhësore 

të natyrës psikologjike. 

“Në parim, fonemat  e një gjuhe janë sisteme  të dallueshme  dhe të veçanta,  të një 

gjuhe  të dhënë,  dhe vetë  fjalët  e kësaj  gjuhe  formësohen...  prej këtyre  fonemave. 

Gjuhët ndryshojnë mjaft gjerësisht në strukturat fonemike përkatëse. Ndërkaq, 

pavarësisht se cilat janë tiparet e këtyre strukturave, pavarësisht se cilët janë faktorët 

që mundësuan kristalizimin e tyre, ajo që vijon të shfaqet e rëndësishme ëshytë fakti 

se  çdo  gjuhë  mbart  në  vetvete  një  sistem  fonemik  përsosmërisht  të  përcaktuar. 

Ndryshimi mes një tingulli dhe një foneme mund të ilustrohet përmes një shembulli të 

thjeshtë: në qoftë se fjala „matter‟ shqiptohet me një ndjenjë dashakeqësie si në frazën 

„what’s the matter?‟, tingulli  -t, duke mos u shqiptuar me tërë sasinë e energjisë që 

nevojitet  për  të  shpalosur  tiparet  e  tij  fizike,  tenton  të  shndërrohet  në  një  Ŕd. 
Sidoqoftë, kjo Ŕd fonetike nuk perceptohet nga dëgjuesi si një d funksionale, por si 

një formë shqiptimore e t Ŕ së që i përgjigjet një lloji të veçantë të të shprehurit”
177

. 

Çfarë do të thotë kjo? Kur tingulli funksionalizohet është një fonemë, ndërkohë që kur 

nuk  funksionalizohet  simbolikisht  është  thjesh  një  variacion  fonetik  (nana,  nëna, 

nona; mama, mëma, moma, muma). 

Në tërë gjuhët,  fonemat  ndërtohen  sipas gjerdanësh  të dallueshme  dhe arbitrare  të 
cilat, pavarësisht kësaj, shfaqen të rrokshme nga folësit dhe dëgjuesit dhe vështrohen 

si simbole të kuptimshme, siç mëton të tregojë edhe Sapir-i
178

. 

Sipas Sapir-it, “tipet e strukturave kulturore që ndryshojnë vazhdimisht... janë 

morfologjitë e gjuhëve”. Gramatika për Sapir-in shfaq deri diku një përmasë të ngurtë, 

që arrin  t‟i qëndrojë  deri diku ligjësive  të ndryshimt.  (Që do të thotë  që për nga 

pikëpamja  gramatikore,  shqipja  mund  të  mos  ketë  pësuar  shumë  ndryshime  nga 

kontaktet që ka pasur me gjuhët e tjera. Kështu për shembull në të shumtën e herëve, 

edhe kur huazimi i një fjale të huaj ka qenë folje, shqipja e ka ndryshuar strukturën 

morfologjike të foljes duke ia përshtatur gramatikës dhe sistemit të saj foljor. Folja në 

greqisht viaso, nxitohem, rrëmbehem, shqetësohem, në shqip është përftuar dhe 

përvetësuar sipas sistemit foljor të shqipes, krh. foljen vjasem, min viasis , mos u vjas; 

apo bojatis, sikteris etj.). 

Krahas   tipareve   të  përgjithshme   formale   gjuha   mbart   edhe   një  mori  cilësish 
psikologjike  të  cilat  shfaqin  një  rëndësi  të  dorës  së  parë,  për  aq  sa  janë  pjesë  e 

veçantësisë së një gjuhe. Siç ka mëtuar të tregojë Sapir-i
179

. 

Për Whorf-in Weltanschauug-u  përvijohet si mendim zakonor, habitual thought, që 

shprehimisht do të thotë të menduarit nën dritën e bindjeve dhe zakoneve të shoqërisë 
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apo traditës në të cilën bëjmë pjesë. Me togfjalëshat “mendim zakonor” dhe “bota e 

mendimit”, personalisht nënkuptoj shumë më tepër sesa thjesht gjuhën, apo strukturat 

gjuhësore. Përmes tyre nënkuptojmë edhe tërë vlerat analogjike dhe sugjestive të vetë 

strukturave në fjalë (për shembull, “përfytyrueshmëria e hapësirës” që kemi dhe tërë 

sa lëviz pas saj), dhe tërë dhëniemarrjet mes gjuhës dhe kulturës si një e tërë. Shkurt 

pra, “bota e mendimit” është mikrokozmosi që njeriu mbart brenda vetes, përmes të 

cilit  njeriu  mat  dhe  kupton  në  gjithë  sa  përbën  makrokozmosi
180

:  “në  qoftë  se  e 

qëmtojmë me kujdes ndërgjegjen si të tillë, do të vërejmë se brenda saj nuk ekziston 

as e shkuara, as e tashmja, as e ardhmja, por vetëm një unitet që mëton të përmbledhë 

brenda vetes realitetin kompleks (vërej afrinë mes kësaj idesë së Whorf-it dhe idesë 

që platoni shton në lidhje me Enade-n dhe Diade-n në faqet e Filivit) gjithçka gjallon 

në ndërgjegje, dhe gjithçka që gjallon në ndërgjegje është reale dhe e bashkëlidhur në 

një strukturë unitare
181

. 

Për Whorf-in gramatika shfaqet thelbësore për kuptimin që u japim sendeve dhe 

përvojës, çka e përafron me gramatikën gjenerative të Chomscy-t dhe me synimet e tij 

për ta formalizuar gjuhën. 

“Thelbi  i njëmendtë  i gjuhësisë  është  hulumtimi  për  të zbuluar  dhe  për qartësuar 

gjithë sa lidhet me kuptimin ... e udhëhequr nga kjo prirje gjuhësia kthehet në pjesë e 

ligjërimit psikologjik dhe kulturor
182

. 

Pikëpamja që Whorf-i shprehu në lidhje me gjuhën mund të përmblidhet në tërë sa 

shkroi tek Language Thought and Reality: “[...] të menduarit është procesi më i 

mistershëm i qenies njerëzore dhe ndriçimi më i madh që kemi arritur në lidhje me të 

është ndriçimi përmes studimit të gjuhës. Studimi i gjuhës ka arritur të na tregojë se 

format   e  mendimeve   të  njeriut   kontrrollohen   nga  ligjëistë   e  padhunueshmetë 

strukturës, për të cilat vetë njeriu është i pandërgjegjshëm.  Të gjithë këto struktura 

janë sistematizime të thella dhe të ndërlikuara të vetë gjuhës së tij, për ekzistencën e të 

cilave njeriu është në të shumtën e rastëve i pandërgjegjshëm.  Ekzistenca e të tilla 

sistematizimeve shfaqet lehtësisht e rrokshme përmes krahasimit dhe kundërvënies së 

një gjuhe me një tjetër, sidomos kur fjala është për gjuhë që janë pjesë e familjeve të 

ndryshme gjuhësore. Vetë të menduarit e njeriut është një proces që zë vend brenda 

një gjuhe të caktuar...”
183

. Krahas kësaj, çdo gjuhë është një sistem i gjerë strukturash, 

i ndryshëm nga sistemet e tjera, brenda të cilit janë renditur kulturalisht format dhe 

kategoritë përmes të cilave njeriu jo vetëm komunikon,  por edhe analizon natyrën, 

pranon apo eklipson lloje mërrëdhëniesh dhe dukurish, kanalizon të arsyetuarit, për të 

ndërtuar kësisoj banesën e ndërtesë së vet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

180 
Benjamin Lee Whorf, Language, Thought and Reality – Selected Writings of Benjamin Lee Whorf, 

MIT Press, 1964, f. 47. 
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Benjamin Lee Whorf, Language, Thought and Reality – Selected Writings of Benjamin Lee Whorf, 
MIT Press, 1964, f. 143-144. 
182 Benjamin Lee Whorf, Language, Thought and Reality – Selected Writings of Benjamin Lee Whorf, 

MIT Press, 1964, f. 79. 
183 Benjamin Lee Whorf, Language, Thought and Reality – Selected Writings of Benjamin Lee Whorf, 

MIT Press, 1964, f. 252. 



  

 

 

KREU III 
 

 
 
 
 

Prania e turqizmave në format e brendshme 
 dhe të jashtme të shqipes 

 
 

 

Hyrje 

Gjuha lëvrohet përmes veprimtarisë së mendjes 

dhe veprimtaria e mendjes 

vihet në lëvizje përmes lirisë 

dhe në emër të lirisë së njeriut. 

(Kant, Kritika e arsyes praktike, 136) 

Sa  i  përket  huazimeve,  shpeshherë,  gjuha  huazuese  e  gjendur  nën  trysninë  dhe 

diktatin  e  politikave  dhe  ideologjive  kryesisht  nacionaliste,  synon  që  të  fshehë 
përmasën eufonike të huazimit, duke i dhënë një eufoni të re fjalës. Humboldt-i për 

shembull jep si shembull rastin e Connoisseur të anglishtes, e cila e kishte prejardhjen 

nga frëngjishtja e shek. XIII, ku folja njoh ishte “connoitre”, dhe jo “connaitre”. Në 

frëngjishten e asaj kohe, connoisseur dhe connoitre qëndronin logjikisht të lidhura si 

trajta të prejardhura nga konower dhe to konow. Kjo marrëdhënie e dytë, të cilën në 

frëngjishten moderne nuk e hasim, gjuha ka synuar ta fshehë sepse në frëngjishten e 

sotme kemi connaiseur/connaitre.  Në këtë trajtë, lidhja logjike qshtë fshehur dhe të 

pakët janë ata folës të anglishtes që e njohin gjasëne dytë që përmendëm. Në kohët 

tona, gjithsesi, ndërsa gjuha arrin të fshehë natyrën eufonike të huazimit, mbart në 

mënyrë të patjetërsueshme  natyrën kulturore të vetë huazimit. Për shembull shumë 

fjalë që shqipja huazoi nga turqishtja, u tjetërsuan në eufoni, ndërkohë që vijojnë të 

mbajnë ende në vetëvete elementin kulturor. Për shembull, fjala dritare, eufonikisht 

duket  se  nuk  ka  asnjë  lidhje  me  turqishten,   ndërkohë   që  trajta  dhe  ligjësitë 

fjalëformuese  të  kuahatshme  që vërejmë  në të dëshmojnë  në të vërtetë  praninë  e 

elementit kulturor të huazimit. Fjala dritare, më së pari nuk do të thotë dritëbërës;  së 

dyti  prania  e a-së  në vend  të o-së,  krijon  probleme  sa i përket  rregullit  që është 

ndjekur në fjalëkrijim (krh bukëtore, qebabtore, ëmbëltore etj). Kështu që ndërsa nga 

pikëpamja  eufonike  huazimi  është  tjetërsuar  përmes  përkthimit,  nga  pikëpamja 

kulturore elementet e huaj në fjalëformim dëshmojnë pikërisht që kemi të bëjmë me 

një kalk të huazuar. Në kohët tona ky fat i huazimeve është mëse i shpeshtë; në të 

shumtën e herëve fjalët e huaja shpeshherë  zëvendësohen  nga fjalë prozaike,  duke 

shmangur  shpeshherë  edhe  ngjyresat  që  fjala  e  huazuar  mbartte  brenda  vatrës  së 

origjinës së vet. Dhe jo vetëm kaq. Në kohët tona, shumë fjalë huazohen në formë 

kalku apo strukture të ngurtësuar, duke u zhveshur nga çdo lloj gjurme apo nga çdo 

lloj forme burimore, duke larguar kësisoj deri edhe format e lindjes së fjalëve si e 

tillë. Një gjë e tillë shpjegohet me “armiqësinë” që gjuhët shfaqin ndaj njëraŔtjetrës 

ndërsa gjenden nën trysninë dhe diktatin e politikave dhe ideologjive nacionaliste; në 

kë drejtim madje, vlen të përmendim shprehjen e Sapir-it, sipas të cilit sot është më e 

lehtë të flasësh për ngjashmëri mes gjuhës baske dhe finlandeze dhe kurrësesi jo për 



  

ngjashmëritë  mes gjuhës irlandeze dhe asaj angleze
184

; për shkak të politikave dhe 

ideologjive   nacionaliste   sunduese,   sikundërse   edhe   për   shkak   të   konflikteve 

territoriale ngjashmëritë ose trajtimi i ngjashmërive mes këtyre dy gjuhëve të fundit 

përbëjnë një tabu. Porpos kësaj në kulturat e ndryshme  të kohëve tona prej vitesh 

gjallojnë edhe lëvizjet e shtuquajtura puriste. Puristët e gjuhës shpeshherë përpiqen të 

fshehin jo pak humbje dhe firime që pësojnë ato fjalë të huazuara që nuk përshtaten 

plotësisht me rrjetin semantik apo me sistemin fonologjik të gjuhës së tyre. Sidoqoftë, 

purizmi gjuhësor është një prirje dhe ideal fort i diskutueshëm, madje edhe një realitet 

i  privuar nga një ekzistencë  e mirëfilltë.  Çdo gjuhë, sado e zhvilluar  të jetë, sado 

lashtë  të jetënuk  e ka përftuar  ekzistencën  e vet nga vetëvetja  dhe ex nihilo  (nga 

asgjëja). Nëse i qasemi një fjalori të çfarëdoshëm etimologjik vërejmë se asnjë gjuhë 

nuk ka arritur t‟i shpëtojë ndikimit në një formë apo tjetërn nga gjhët e tjera. Pranimi i 

këtij ndikimi përkon me një gjerësi dhe lartpamësi ndërkohë që studimi i kësaj pranie 

tregon shkallën e kësaj gjerësie dhe lartpamësie. 

Gjuhët  kanë nevojë të domosdoshme për këtë loj lirie, madje, ato formësohen brenda 

hapësirës së kësaj lirie. Është pikërisht përmes lirisë me të cilën mendja arrin që të 

shprehë vetveteten përmes gjuhës, ndërsa lidh idetë apo të „‟shënjuarit‟‟ e gjësendeve; 

parë nga ky drejtim përmes mendjes njeriu konfiguron realitetin nën ndritën e 

marrëdhënieve që ka ngërthyer me të dhe ëshët pikërisht nën dritën e këtyre 

marrëdhenieve  ku lind dhe lëvrohet gjuha. Çdo të thotë kjo? Shprehimisht këtë: që 

mes tingullit dhe konceptit si krijim i mendjes ka gjithmonë një karakter shqisor, që 

do të thotë se vetë konceptet burojnë nga qoka Ŕ refereca fizike konkrete. Një popull 

pra ndryshon nga  një popull tjetër pikërisht në karakterin shqisor me të cilin i qaset 

realitetit, dhe në shkallën e zhvillimit të këtij karakteri shqisor. E thënë me fjalë më të 

thjeshta një popull ndryshon nga një tjetër për shkak se përvoja e njërit ndryshon nga 

përvoja e tjetrit, për aq sa përvoja është fryt i shqisave dhe kalon nëpër filtrin e vetë 

shqisave. Le të marrim një shembull; tek popujt e hershëm shqisat ishin më pak të 

mprehta  sesa tek popujt e zhvilluar;  arsyeja është e thjeshtëshqisat  e tyre lëviznin 

vetëm në parmasën fizike të realitetit. E shprehur metaforikisht me Platon-in popujt e 

hershëm ishin “popuj ciklopikë” ato shihnin vetëm me një sy, dhe vetëm një realitet, 

atë lëndorin  materialin.  Kjo  është  arsyeja  përse  fjalori  i tyre  ëshët  fizik.  Mjaft  të 

sjellim në kujtesë një fakt të njohur. Në sanskritisht fjala Perëndi tingëllon Deva, prej 

nga vijnë Theus në greqishten homerike, dhe Deus në latinisht dhe në gjuhët e tjera 

neolatine. Pavarësisht se “perëndia” është një realitet transshedental në origjinën e vet 

fjala Deva nuk lidhej me trashendencën, por me parmasat fizike. Dhe perëndia në këtë 

rast ishte thjesht një realitet fizik me përmasa të “mëdha”. Këtë kuptim burimor të 

fjalës deva, e hasim edhe në shqip edhe në turqist sot, më konkretisht  te fjala div, 

(krh., shprehjen në shqip ishte i madh sa një div, në turqisht, dev büyüklüğünde Ŕ në 

madhësinë e një devi). Në perëndim, si rrjedhojë e zhvillimeve të filozofisë, njeriu nga 

“ciklopik” filloi ta shihte realitetin me dy sy, më konkretisht edhe në përmasën e tij 

metafizike, përtej fizikës, që do të thotë se aktivizoi një shqisë të re, prej nga gjuha 

filloi  të  vështrohej  si  “krijim  i  gjallë  i  mendjes”
185

,  ku  mendja  ishte  “syri”  i  ri, 

“shqisa” e re. “Gjuha formohet si e tillë përmes të folurit, ndërkohë që vetë të folurit 

është shprehje e mendimit apo e ndjenjës”
186

. 
Për të qëmtuar praninë e termave të huaj në një gjuhë filimisht duhet të tregohemi të 

kujdesshëm në lidhje me përcaktimin e topologjisë së vëzhgimit; të tilla huazime nuk 

 
184 Edward Sapir, Selected Writtings of in Language, Culture and Personality, University of California 

Press, Berkeley, Los Angeles, London, 1966, f. 34. 
185 

Wilhelm von Humboldt, Gesammelten Schriften, Walter de Gruyter, Berlin 1988, f.148. 
186 Ibidem. 



  

lipset t‟i kërkojmë në gjuhën “standarde”, që është një gjuhë e organizuar nën diktatin 

e një vargu politikash dhe ideologjishë tashmë të njohura për ngarkesën e tyre 

nacionalistike.  Madje, nga ky drejtim, ne do të shkonim akoma edhe më tej, duke 

sjellë në kujtesë një paraqitje të njohur metaforike të Hegel-it, sipas të cilit të studiosh 

gjuhën  si  realitet  i standardizuar,  dhe  fjalën  si  njësi  “fjalori”,  është  njëlloj  si  “ta 

qëmtosh njeriun jashtë sferës së jetës dhe trupin e tij thjesht si një kufomë”. Çfarë do 

të thotë kjo? Shprehimisht  këtë: për të studiuar praninë e huazimeve  në një gjuhë, 

lipset që topologjia e vështrimit të përqendrohet tek e folura, tek gjuha që del nga goja 

e folësve, pasi është pikërisht aty edhe vendlindja dhe vendlëvrimi i vërtetë i gjuhës. 
 

 
 

1. Historiku i kontakteve mes bashkësisë shqipfolëse dhe osmanishtfolëse 

 
Sikundërse patëm rastin të vinim në dukje më se një herë gjatë këtij punimi, kontaktet 

gjuhësore që një gjuhë e dhënë arrin të ngërthejë me një apo me më shumë gjuhë të 

tjera, nuk shënjojnë një marrëdhënie in abstracto; përkundrazi, shënjojnë një 

marrëdhënie që një kulturë dhe mënyrë jetese e shoqërisë apo bashkësisë së folësve të 

një gjuhe ka me kulturën dhe me mënyrën e jetesës së një shoqërie apo një bashkësie 

folësish   të   një   gjuhe   tjetër.   Sakaq,   vështruar   nga   ky   drejtim,   marrëdhënia 

ndërnjerëzore   ndoshta   mund   të   jetë   jo   e   drejtpërdrejtë,   porse   ajo   kulturore, 

botëkuptimore apo etike (e mënyrës së jetesës) është gjithmonë e drejtpërdrejtë. Në 

rastin  e  kontakteve  gjuhësore  që  shqipja  arriti  që  të  ngërthejë  me  turqishten  e 

periudhës së perandorisë osmane, natyra e kontakteve shfaqet e drejtpërdrejtë qoftë në 

rrafshin kulturor, botëkuptimor dhe etik (mënyrës së jetesës), qoftë në rrafshin 

ndërnjerëzor.  Një  ndër  faktorët  më  të  hershëm  që  ndikuan  në  lindjen  e  këtyre 

kontakteve, është ai i përhapjes së besimit islam. 

Kontaktet  e  para  të  shqiptarëve  me  islamin  dhe  gjurmë  të  islamizimit  të  tyre 

dëshmohen relativisht herët. Në shekujt e mesjetës paraosmane tokat shqiptare, për hir 

të pozitës së tyre gjeografike, janë frekuentuar mjaft dendur prej misionarëve të botës 

islame arabo-turke, qoftë për qëllime tregtare, qoftë për qëllime fetare apo ushtarake. 

Në këtë drejtim, lipset thënë se islamizimi i popullsisë shqiptare si proces i tërësishëm 

nuk është se ndodhi ab nihilo; përkundrazi, këto kontakte të para, sado që shfaqen të 

kufizuara, luajtën deri diku rolin e tharmit, njëlloj siç pati ndodhur edhe me rastin e 

krishterimit,  bogomilizmit,  ikonoklastizmit  etj., duke lehtësuar  në mënyrë  mjaft  të 

ndjeshme masivizimin që përhapja e besimit islam njohur gjatë periudhës së pushtimit 

osman
187

. 

Porse,  sikundërse  u shprehëm  edhe  më  lart,  ky  faktor  vijoi  të ishte  për  një  kohë 

relativisht  të gjatë tejet i kufizuar,  dhe kjo për shkak të asaj tolerance  historikisht 
 
 

187  Sipas regjistrimit të Sanxhakut të Vlorës më 1506, qytetet Vlorë, Gjirokastër, Kaninë dhe Berat në 
këtë kohë nuk kishin asnjë shtëpi muslimane (shih: Taputahrir defterleri, Defteri mücmeliya-i Avlonya, 
Istambul Basbakanlik Osmanli Arsivi Nr. 34.). Përkundër këtij fakti, qyteti i Shkodrës i vitit 1485 

numëronte 26 shtëpi muslimane, Peja 33 (S. Pulaha, Defteri i regjistrit të Sanxhakut të Shkodrës i vitit 

1485, Tiranë 1974; 210-211, 316). Në qytetin e Vushtrisë më 1487/8 përmendet bashkësia e 

muslimanëve prej 33 shtëpish (hane) nga 107 shtëpi që kishte gjithsej (shih Defteri mücmeliya-i 
Vulçitrin, Istambul Basbakanlik Osmanli Arsivi, Taputahrirdeft. Nr. 22, v. 892/1487/8.2). Në qytetin e 

Prishtinës numëroheshin 51 shtëpi të bashkësisë muslimane (xhemaati musliman) nga 299 shtëpi që 

kishte gjithsejt qyteti. (Po aty, 11). Tetova me 1468 kishte 41 shtëpi muslimane nga 264 shtëpi 

gjithsejt, kurse Perlepi 21 shtëpi muslimane nga 349 shtëpi që kishte gjithsejt (M. Sokoloski, Aperçu 

sur l'évolution de certaine villes plus importantes de la partie méridionale des Balcans au XV e au 

XVIE siècles, Association internationale d'Etudes du Sud Est Européen, Bulletin XII, 1, Bucarst 1974, 

85). 



  

tashmë të mirë njohur që osmanët e hershëm treguan ndaj besimeve të tjera. Përmes 

pushtimeve  në shkallë  të gjerë, synimet  e hershme  të osmanëve  ishin fillimisht  të 

karakterit gjeopolitik, gjeostrategjik dhe gjeoekonomik, dhe assesi jo gjeofetar, çka e 

bën perandorinë osmane të fillesave krejt të dallueshme nga perandoria e Medines, 

për shembull, e cila e lidhte zgjerimin territorial me përhapjen e mesazhit islam. 

Prej sa më sipër, fillesat e kontakteve mes bashkësisë së folësve të shqipes dhe asaj të 

folësve të turqishtes osmane lipsen kërkuar në afërsi të “kraterit” prej nga shpërtheu 

llava e pushtimeve osmane. 
 

 
 

1. 1. Shtrirja e pushtimeve osmane në Ballkan 

 
Osmanët  ishin  pasardhës  të  turqve  oguzë.  Këta  u  shpërngulën  si  tribu  nga  Azia 

Qendrore dhe u vendosën në Anadoll në fund të shekullit XI, pas disfatës së rëndë 

ushtarake  që  turqit  selxhukë  i  shkaktuan  Perandorisë  Bizantine  (1071),  së  cilës  i 

morën pjesën më të madhe të zotërimeve që kishin në Azinë e Vogël. 

Turqit  oguzë  hynë  në  histori  kur  prijësi  i  tyre  Ertogrulli  mori  si  shpërblim  prej 

sulltanit selxhuk një zotërim të vogël në brigjet e lumit Sangaria (Sakaria). Ndërkohë 

shteti i selxhukëve u shpërbë në shumë principata të vogla pas disfatës ushtarake që i 

shkaktuan mongolët (1243). 

I biri i Ertogrullit, Osmani I (1290-1323), e zgjeroi zotërimin atëror dhe e ktheu në një 

shtet të pavarur me emrin Emirati Osman, që u bë bërthama e Perandorisë Osmane. 

Në vitin 1299 Osmani I mori titullin e sulltanit dhe nënshtetasit e tij u quajtën turq- 

osmanllinj. Ushtria e tij përbëhej nga feudalë të vegjël spahinj (sipah - kalorës), që 

ishin  të  detyruar  të  merrnin  pjesë  në  luftë  si  kalorës  sa  herë  të  thirreshin  nga 

komandantët eprorë të tyre. 

Në  vitin  1317  Osmani  I  ngarkoi  të  birin,  Orhanin,  me  detyrën  e  komandantit  të 

ushtrisë.  Sulltan  Orhani  (1323-1362)  në  vitin  1326  pushtoi  Bursën  dhe  e  bëri 

kryeqytet. Ai i zgjeroi kufijtë e shtetit të tij, krijoi aleancë me Perandorinë Bizantine 

dhe u martua me vajzën e Perandorit Johani VI Kantakuzen. 

Burimet  historike,  rrjedhimisht   edhe  historianët  e  sotëm,  kanë  disa  ndryshime 

kronologjike për vitet e para të pushtimeve osmane në Ballkan. Në vitet 1347, 1349 

dhe 1352 trupat e sulltan Orhanit zbarkuan në Ballkan për të luftuar përkrah vjehrrit të 

sulltanit  kundër  serbëve,  bullgarëve  dhe  kundërshtarëve  të  brendshëm  politikë  të 

Johanit VI. Në këto rrethana në vitin 1352 osmanët krijuan zotërimin e parë të tyre në 

Evropë, duke marrë kështjellën Cimpes pranë qytetit të Galipolit dhe, pas dy vjetësh 

(1354), pushtuan edhe këtë qytet bashkë me rajonin e Dardaneleve e më gjerë. 

Sulltan Orhani fuqizoi organizimin e brendshëm të Perandorisë Osmane. Ai preu një 

monedhë të veçantë për shtetin e tij dhe rreth vitit 1330 krijoi ushtrinë e përhershme 

elite, korpusin e jeniçerëve (jeniçer - ushtar i ri). Krahas spahinjve dhe jeniçerëve, 

Perandoria Osmane kishte edhe repartet ushtarake të akënxhinjve (akën - sulm), që 

ishin kalorës, të cilët zakonisht grumbulloheshin kur ndërmerreshin fushata pushtuese. 

I biri i Orhanit, sulltan Murati I (1362-1389), vuri nën pushtetin e tij rajone të tëra të 

Ballkanit. Në mes të viteve 60 ai pushtoi Adrianopojën,  të cilën e bëri kryeqytet të 

Perandorisë  dhe  e  ripagëzoi  me  emrin  Edrene.  Pushtimi  i  saj  ndikoi  shumë  për 

shtrirjen  e pushtimeve  osmane  në Traki.  Rrugën  e pushtimeve  masive  osmane  në 

Ballkan e hapi fitorja e vitit 1371 pranë lumit Marica, ku trupat osmane u shkaktuan 

një katastrofë ushtarake sundimtarëve sllavë, vëllezërve Vollkashin dhe Uglesha 

Mërnjavçeviqit,  në  krah  të  të  cilëve  qe  edhe  Aleksandri  i  Vlorës.  Pas  betejës  së 

Maricës,  perandorët  bizantinë  dhe  shumë  sundimtarë  të  tjerë  të  Ballkanit  u  bënë 



  

vasalë të Perandorisë Osmane. Si vasalë ata filluan t‟i paguanin tribut të përvitshëm 

dhe, bashkë me trupat e tyre, merrnin pjesë në luftime përkrah ushtrive osmane sa 

herë  thirreshin  prej  sulltan  Muratit  I  dhe  pasardhësve  të  tij.  Aleatë  të  sulltanëve 

osmanë në Ballkan kanë qenë edhe drejtuesit më të lartë të kishës greke dhe sllave, që 

kishin siguruar një varg privilegjesh prej sulltanëve. 

Zhvendosja  e kryeqytetit  nga Azia (Bursa)  në Evropë (Adrianopojë  - Edrene)  dhe 

krijimi për herë të parë këtu dhe jo në Anadoll i bejlerbejllëkut (Ejalet i Rumelisë), 

dëshmojnë se që në kohën e sulltan Muratit I, Ballkani po merrte më shumë peshë në 

jetën e Perandorisë  Osmane se Anadolli. Në mes të shekullit XV sulltanët osmanë 

arritën të grumbullonin  më shumë ushtarë dhe të ardhura prej sistemit tatimor nga 

Rumelia (pjesa evropiane e Perandorisë Osmane) sesa nga Anadolli. 

Gjatë  viteve  e  dhjetëvjeçarëve  që  vijuan,  në  qendër  të  veprimtarisë  politike  dhe 

ushtarake  të sulltan  Muratit  I dhe të pasardhësve  të tij, ishte zgjerimi  i kufijve  të 

Perandorisë Osmane në drejtim të Ballkanit dhe të rajoneve të tjera të Evropës. 
 

 
 

1. 2. Pushtimet e para osmane në Shqipëri 

 
Sulmet e ushtrive osmane për pushtimin e viseve shqiptare nisën në mesin e viteve 80 

të shekullit XIV. Të udhëhequra nga bejlerbeu i Rumelisë, Timurtash Pasha, në vitin 

1385 ushtritë osmane, pasi morën Sofjen, u futën në Shqipëri dhe pushtuan qytetet e 

Shtipit,  të Përlepit,  të Manastirit  dhe të Kosturit.  Në dokumente  perëndimore  dhe 

osmane  të  shekullit  XIV-XV  për  qytetet  e  Shkupit,  të  Manastirit,  të  Kosturit,  të 

Janinës etj., si dhe për Fushë-Dardaninë shprehimisht është shënuar se ato ishin "në 

Shqipëri" apo "në tokat shqiptare". 

Në  muajin  gusht  të  vitit  1385  Balsha  II  i  shkruante  Republikës  së  Venedikut  se 

zotërimet e tij ishin nën sulmet e përditshme  të ushtrive osmane dhe se ato kishin 

shkaktuar një pështjellim të madh te nënshtetasit e tij. Kur Balsha II ishte i zënë në 

konflikt  me  mbretin  e Bosnjës,  Tvërtkon  (1376-1391),  për çështjen  e zotërimit  të 

Kotorrit, një ushtri e fuqishme osmane, e komanduar nga Timurtash Pasha, në shtator 

të vitit 1385 u fut me shpejtësi në thellësi të tokave shqiptare. Balsha II së bashku me 

një grup fisnikësh të udhëhequr prej tij, mobilizuan me shpejtësi një pjesë të ushtrisë 

dhe u dolën përpara osmanëve  në fushën e Savrës (pranë Lushnjës).  Në betejën e 

Savrës, që u zhvillua më 18 shtator 1385, forcat ushtarake shqiptare u thyen dhe vetë 

Balsha  II  gjeti  vdekjen.  Fitorja  e  betejës  i  dha  mundësi  ushtrisë  osmane  që  të 

pushtonte  Beratin,  Krujën  etj.,  të  cilat  i  mbajti  përkohësisht,   derisa  ua  lëshoi 

zotëruesve të mëparshëm. Inkursionet e tyre u shtrinë edhe në Shqipërinë e Epërme 

deri në Lezhë,  si dhe në Shqipërinë  e Poshtme.  Në vitin  1386  osmanët  pushtuan 

Nishin dhe pas një viti Selanikun, që e mbajtën përkohësisht në duart e tyre, deri më 

1403. 

Për disa familje fisnike të njohura, si Balshajt, Muzakajt etj., beteja e Savrës shënoi 

rënien e tyre nën vasalitetin osman, i cili në fillim qe i dobët dhe herë-herë formal. Pa 

kaluar shumë kohë nga disfata që pësuan në fushën e Savrës, Balshajt  rifilluan  të 

ndiqnin  një  politikë  të  pavarur.  Në  vitin  1388,  Gjergji  II  Balsha,  krahas  forcave 

ushtarake të sundimtarëve të Rashës e të Bosnjës, mori pjesë në betejën që u zhvillua 

në Beliqë (Bosnjë) dhe forcat e tij luajtën një rol të rëndësishëm në thyerjen e ushtrive 

osmane, të komanduara nga Lalla Shahini. Kjo fitore nxiti Karl Topinë dhe Muzakajt 

të shkëpusnin lidhjet e tyre të vasalitetit ndaj osmanëve. 

Intensifikimi i sulmeve të ushtrive osmane dhe zgjerimi i vrullshëm i pushtimeve të 

tyre në Ballkan bënë që sundimtarët ballkanas të linin mënjanë grindjet e konfliktet 



  

ndërmjet tyre dhe të mendonin e të projektonin aksione të përbashkëta ushtarake për 

të mbrojtur zotërimet e veta. Në vitin 1387 u krijua një koalicion i gjerë ballkanik, 

ndërkohë që më 1388 sulltani përqendroi  forca të shumta në Plovdiv për të vijuar 

pushtimet në Ballkanin Qendror. 

Knjazi serb i Rashës, Llazari Hrebelanoviçi mori nismën dhe ftoi sundimtarët e tjerë 

ballkanas që të bashkonin forcat e tyre për të ndalur marshimin osman. Thirrjes së tij 

iu  përgjigjën  disa  prej  sundimtarëve  shqiptarë,  si  Gjergji  II  Balsha,  sundimtar  i 

Shkodrës, Teodor II Muzaka, zot i Beratit dhe i Myzeqesë, Dhimitër Jonima, zot i 

trevave  përgjatë  rrugës  tregtare  Lezhë-Prizren,  Andrea  Gropa,  zot  i  Ohrit  dhe  i 

rajoneve rreth tij, sundimtarë të Shqipërisë së Poshtme etj. Me ta u bashkuan edhe 

sundimtarë  të  tjerë  ballkanas,  si  vojvoda  rumun  Mirçea,  bani  kroat  Ivan  Horvat, 

mbreti Tvërtko I i Bosnjës,  sundimtari  i Kosovës  Vuk Mlladenoviqi,  që zakonisht 

njihet me mbiemrin Brankoviçi (Vuk Brankoviçi) etj. Zotërimet familjare i kishte në 

pjesën veriore të Drenicës  dhe të Fushë-Dardanisë.  Pas vdekjes  së Vukës në tetor 

1398, jeta politike në zotërimet e tij u decentralizua. 

Trupat shqiptare kishin një peshë të rëndësishme  në forcat e koalicionit  ballkanik. 

Kronikat osmane, që përshkruajnë këtë ngjarje, theksojnë numrin e madh të ushtrisë 

së Gjergjit II Balsha dhe e cilësojnë atë si njërin prej tre sundimtarëve  kryesorë të 

koalicionit   antiosman,   krahas   knjazit   Lazar   dhe   vojvodës   Vllatko   Vukoviqit, 

komandant i ushtrisë së mbretit Tvërtko I të Bosnjës. 

Në qershor të vitit 1389 ushtritë e koalicionit ballkanik u bashkuan në Fushë-Dardani 

(Fushë-Kosovë). Në çastin e fillimit të betejës, V. Brankoviçi i largoi trupat e veta nga 

koalicioni. Më 15 qershor ballkanasit zhvilluan një betejë të përgjakshme  me focat 

osmane të komanduara nga sulltan Murati I. Pas disa sukseseve të para të ushtrive të 

koalicionit,  fitorja në këtë betejë anoi përfundimisht  nga osmanët,  por me humbje 

njerëzore të mëdha nga të dyja palët. Gjatë zhvillimit të betejës luftëtari Milosh Kopili 

vrau sulltan Muratin I. Për hakmarrje osmanët vranë robërit e luftës, duke përfshirë 

knjaz Llazarin e Milosh Kopilin. Në këtë betejë mbeti i vrarë Teodori I Muzaka, si 

dhe shumë bashkëluftëtarë të tij dhe shqiptarë të tjerë. Beteja e Fushë-Dardanisë dhe 

akti heroik i Milosh Kopilit lanë mbresa të fuqishme te shqiptarët e Kosovës, të cilët i 

përjetësuan ato në këngë popullore. 

Disfata  e  koalicionit  ballkanik  në  betejën  e  Fushë-Dardanisë  të  vitit  1389  pati 

rrjedhime  të rënda për popujt e Gadishullit  të Ballkanit. Ajo i dha fund krijimit të 

koalicioneve ballkanike të gjera kundër pushtuesve osmanë dhe sulltanit pasardhës, 

Bajazitit I (1389-1402), të njohur me cilësimin Rrufeja (Jëlldërëm), i lehtësoi rrugën 

për pushtime të reja në Ballkan. 

Pushtuesit   osmanë   e   kthyen   në   vasal   të   tyre   sundimtarin   e  Kosovës,   Vukë 

Brankoviçin, të cilin, në fillim të vitit 1392, e detyruan t'u dorëzonte Shkupin, e më 

pas Zveçanin (kështjellë pranë Mitrovicës) etj. Me marrjen e Shkupit, osmanët 

përforcuan pushtetin e tyre në pjesën lindore të Shqipërisë Qendrore (Maqedonia  e 

sotme), veçanërisht nëpër rajonet fushore të lumit Vardar, që ishin nga më të begatat e 

Ballkanit. Pozicioni gjeografik shumë i favorshëm i Shkupit, ku kryqëzoheshin rrugët 

më  të  shkurtra  që  lidhnin  kryeqytetin  e  Perandorisë  Osmane  me  të  gjitha  tokat 

shqiptare dhe me rajonet e tjera të Ballkanit, nxitën sulltanët osmanë që ta bënin atë 

bazë  ushtarake  shumë  të  fuqishme,  duke  e  shpallur  Pashasanxhak,  domethënë, 

rezidencë e bejlerbeut të Rumelisë. 

Ndërkaq, osmanët u përpoqën për zgjerimin e pushtimeve të tyre në Shqipërinë 

Qendrore. Qysh në vitin 1385 ata u kishin marrë Muzakajve qytetin e rëndësishëm të 

Kosturit, kurse rreth vitit 1394 u morën Gropajve Ohrin, të cilin nuk e mbajtën dot për 

një kohë të gjatë. Ky qytet buzë liqenit kishte fortesë të fuqishme dhe një pozicion 



  

shumë të favorshëm për kontrollin e peshkimit në liqen e në dajlanet e shumta të lumit 

Drin  në  Strugë,  ku  tregtohej  me  shumicë  peshku  i  thatë  që  përgatitej  aty.  Për 

zotërimin  e  rajonit  të  liqenit  dhe  dobësimin  e  pranisë  së  fisnikëve  shqiptarë  aty, 

osmanët vendosën administratën e tyre në Ohër dhe rrënuan tri kështjellat e tjera, të 

Strugës,  të Pogradecit  e të Starovës,  që ishin në roje të liqenit  dhe të rrugëve  që 

gjendeshin pranë tij. 

Në kushtet e mungesës së një kishe kombëtare shqiptare, që do të ndikonte shumë në 

ruajtjen e unitetit fetar te shqiptarët, një pjesë e konsiderueshme  e fisnikërisë dhe e 

shtresave  të tjera,  që  jetonin  në Shkup,  Manastir  dhe  në qytete  të tjera  të viseve 

lindore,  filluan  të  përqafonin  masivisht  islamizmin.  Që  në  fund  të  viteve  60  të 

shekullit XV mbi 60% e banorëve të Shkupit e të Manastirit ishin myslimanë. Kurse 

te sllavët, që kishin kishën e tyre kombëtare, nuk u përhap procesi i islamizimit. Në 

regjistrat kadastralë  osmanë të shekullit  XV thuajse asnjë spahi nuk ka të shënuar 

cilësimin se është serb apo sllav, ndryshe nga shumë të tjerë që mbajnë mbiemrin 

Shqiptari (Arnauti). 

Konvertimi  në  islamizëm  i  shqiptarëve  i shkëputi  shumë  prej  tyre  nga  ndikimi  i 

kishave ortodokse sllave e greke (që liturgjinë e mbanin në gjuhën sllave dhe greke), 

duke ndërprerë  kështu  vrullin  e procesit  shekullor  të sllavizimit  e të greqizimit  të 

shqiptarëve. Gjithashtu islamizimi u dha mundësi shqiptarëve që të integroheshin në 

jetën  e  Perandorisë  Osmane  dhe  të  ruanin,  deri  në  një  farë  mase,  pozitat  e  tyre 

ekonomike e politike. 

Pasi e konsoliduan  pushtetin osman në viset lindore të Shqipërisë Qendrore, trupat 

osmane  nisën  sulmet  në  drejtim  të  rajoneve  perëndimore  e  bregdetare,  si  dhe  të 

Shqipërisë së Epërme dhe asaj të Poshtme, sulme që i vazhduan pa ndërprerë nga viti 

1385 deri në vitin 1402 për t`i rifilluar pas një dhjetëvjeçari. Pasi morën Zveçanin, më 

1393  osmanët  arritën  të  pushtonin  po  përkohësisht  Shkodrën,  Ulqinin,  Dejën  e 

Krujën,  të cilat  i  mbajtën  deri  më  1395.  Po  në  fund  të  shekullit  XIV  ata  morën 

përkohësisht  Janinën  dhe  pushtuan  krahinat  e  Korçës  e  të  Përmetit.  Zgjerimi  i 

pushtimeve osmane në Shqipëri u ndërpre përkohësisht pas betejës së Ankarasë, të 

zhvilluar  më  20  qershor  1402,  ku trupat  osmane  pësuan  një  disfatë  të rëndë  dhe 

sulltan  Bajaziti  I  (1389-1402)  ra  rob  në  duart  e  ushtrive  fitimtare  mongole  të 

udhëhequra  nga Timurlengu.  Pas kësaj beteje,  për një dhjetëvjeçar,  jeta politike  e 

Perandorisë Osmane u përfshi nga konflikte të ashpra ndërmjet tre djemve të Bajazitit 

I për trashëgimin e fronit, konflikte që përfunduan me ardhjen në pushtet të Mehmetit 

I (1413-1421). Sulltani i ri riaktivizoi politikën pushtuese edhe në drejtim të Ballkanit 

dhe të Shqipërisë. 

Para se sulltan Mehmeti I të vinte në pushtet, në vitin 1412 ushtritë osmane sulmuan 

Novobërdën  dhe e mbajtën të rrethuar për një kohë të gjatë, por nuk e morën dot, 

sepse mbrojtësit e saj luftuan me guxim. Ushtritë e sulltan Mehmetit I, me vdekjen e 

Niketë Topisë, në fillim të vitit 1415 pushtuan Krujën, gjatë vitit 1417 i morën Beratin 

Teodor Muzakës dhe Kaninën bashkë me Vlorën Rugina Balshës, kurse në vjeshtë të 

vitit 1418 pushtuan Gjirokastrën, kryeqendrën e zotërimeve të Zenebishëve. 

Fitorja e trupave osmane në betejën e Fushë-Dardanisë të vitit 1389 dhe konsolidimi i 

pushtetit  të tyre në fund të shekullit  XIV në qytetin e Shkupit,  në rajonet e lumit 

Vardar si dhe pushtimi i Krujës, i Beratit, i Gjirokastrës etj., lehtësuan pushtimet e 

mëtejshme osmane në Ballkan e në Shqipëri dhe shtuan panikun në radhët e 

sundimtarëve ballkanas, shumë prej të cilëve u bënë vasalë të sulltanëve. Në Shkup u 

vendos selia e bejlerbeut të Rumelisë, që ishte komandanti i përgjithshëm i ushtrive 

osmane  për pjesën  evropiane  të saj. Me një personalitet  të tillë ushtarak  e politik 

shumë të fuqishëm të Perandorisë Osmane duhej të përballeshin vazhdimisht fisnikët 



  

shqiptarë. Krahas tij ata duhej të përballeshin edhe me pinjollët e shumtë të familjes 

së fuqishme të Evrenozëve. Qysh kur nisën pushtimet e para osmane në Shqipërinë 

Lindore, në fund të shekullit XIV, e deri në fund të shekullit XV, kur ranë në duart e 

tyre edhe kështjellat e fundit në tokat shqiptare, ato të viseve perëndimore, në të gjitha 

betejat  e  aksionet  e  rëndësishme   ushtarake  të  ushtrive  pushtuese  u  shquan  si 

komandantë ushtarakë osmanë një varg pinjollësh të familjes Evrenozi që jetonin në 

Shkup.  I  pari  i  tyre  ishte  Evrenoz-Beu  (Pasha  Jigit  beu),  i  cili  kishte  pushtuar 

Thesalinë;  emrin  e tij e përdorën  gjatë shekujve  si mbiemër  për djemtë,  nipërit  e 

pasardhësit e tjerë të tyre. 
 

 
 

1. 3. Regjimi feudal ushtarak osman në Shqipëri 
 

 
 

1. 3. 1 Regjistrimet e para kadastrale osmane në Shqipëri 

 
Organizimi   i  Perandorisë   Osmane   dhe  funksionimi   i  aparatit   të  saj  shtetëror 

mbështetej mbi pronën feudale ushtarake, sistemin e timarit. Kjo lloj prone u vendos 

në Ballkan dhe në Shqipëri gradualisht, që me pushtimet e para osmane të shekullit 

XIV. Por mungojnë burimet historike të shekullit XIV për të pasqyruar dinamikën e 

shtrirjes në kohë e hapësirë të sistemit të timarit. 

Dokumenti më i hershëm i zbuluar der tani, për të njohur sistemin agrar që vendosën 

pushtuesit osmanë në Shqipëri dhe në Ballkan, është një regjistër kadastral i vitit 835 

h.  (1431-1432),  i  emërtuar  "Regjistri  i  Sanxhakut  Shqiptar"  (Defter-i  Sancak-i 

Arvanid). Në të janë përfshirë një pjesë e viseve të Shqipërisë Perendimore, që 

shtriheshin  nga Çamëria  deri në lumin  Mat.  Krahas  pasqyrimit  të shpërndarjes  së 

timareve në çastin e hartimit të regjistrit, në të ka edhe shënime që u referohen 

periudhave  më të hershme,  kohës së sulltan Bajazitit  I (1389-1402)  dhe të sulltan 

Mehmetit I (1413-1421). 

Të dhënat e regjistrit të vitit 1431-1432 për praninë e sistemit të timarit në Shqipëri që 

në fund të shekullit XIV janë fare të pakta dhe kanë të bëjnë me krahinën e Korçës e 

të Përmetit. Kurse për kohën e sulltan Mehmetit I janë më të shumta. Ato tregojnë se 

pas pushtimit prej osmanëve në vitet 1417 e 1418 të kështjellave të Gjirokastrës, të 

Beratit, të Kaninës etj., ishte bërë një regjistër kadastral dhe ishte formuar Sanxhaku 

Shqiptar  po  me  atë  shtrirje  të  përafërt  që  do  të  kishte  edhe  në  regjistrimin  e 

mëvonshëm të vitit 1431-1432. 

Në kohën  e sulltan  Mehmetit  I pushtuesit  osmanë  kryen  regjistrimin  themeltar  të 

vendbanimeve,  të  shtëpive,  të  pronave  tokësore,  i  grupuan  ato  nëpër  timare  të 

madhësive të ndryshme (sipas funksionit dhe influencës që kishin spahinjtë), caktuan 

llojet e taksave dhe sasinë e detyrimeve që familjet e regjistruara duhet t`i paguanin 

shtetit dhe spahiut të tyre. 

Në këtë mënyrë, ata synonin të zbatonin sistemin e tyre feudal ushtarak dhe, në radhë 

të parë, të vendosnin pronësinë feudale osmane mbi tokën, e cila ishte mjeti kryesor i 

prodhimit.  Të  gjitha  tokat  e  punueshme,  arat,  livadhet,  kullotat,  pyjet,  korijet, 

pavarësisht në duart e kujt ndodheshin,  konsideroheshin  pronë mirie, d.m.th. pronë 

shtetërore (araz-i mirye) dhe vetëm një fond i kufizuar tokash u jepej si pronë private 

(araz-i  mulk)  komandantëve  të  shquar  ushtarakë.  Toka  vakuf  (erz-i  vakfe-tokë  e 

shenjtë) formonte një kategori të veçantë prone, atë të institucioneve fetare. 

Nga ana formale juridike pronari i tokave të shpallura mirie konsiderohej Zoti, por ajo 

administrohej prej sulltanit, i cili konsiderohej halif (mëkëmbës i profetit Muhamed). 



  

Me  shpalljen  e tokave  të  regjistruara  si pronë  mirie,  fshatarëve,  që  ishin  pronarë 

tokash, iu kufizua e drejta në pronat e tyre, kurse fisnikët shqiptarë u zhveshën nga 

zotërimet e tyre dhe nga favoret që kishin në bazë të së drejtës feudale. Tani tokat e 

pushtuara  hynë  në fondin  e përgjithshëm  tokësor  të shtetit  osman.  Në vartësi  me 

madhësinë e të ardhurave që, sipas funksioneve, rëndësisë e njohjeve, u caktoheshin 

feudalëve të rinj osmanë, tokat u pjesëtuan në feude të vogla, të mesme dhe të mëdha, 

që   administrata   osmane   i   emërtonte   timare,   ziamete   e   hase.   Këto   prona   u 

shpërndaheshin me kusht ushtarakëve të quajtur spahinj (d.m.th. kalorës), subashë e 

sanxhakbejlerë, si dhe funksionarëve civilë. Këta i mbanin pronat për aq kohë sa ishin 

në funksionet përkatëse dhe përmbushnin detyrimet e tyre. 

Në fillim administrata osmane në Shqipëri, në pjesën më të madhe të saj, përbëhej nga 

të huaj. Krahas tyre kishte një numër të konsiderueshëm spahinjsh shqiptarë të 

islamizuar, të cilët përgjithësisht vinin nga radhët e fëmijëve të fisnikëve që sulltani i 

kishte  marrë  si  pengje.  Kishte  edhe  një  numër  të  kufizuar  spahinjsh  shqiptarë  të 

krishterë. Timaret e këtyre të fundit përgjithësisht ishin në zona të thella, mbi të cilat 

administrata osmane e kishte shumë të vështirë të vepronte. 

Krahinat e pushtuara osmanët i ndanin në njësi të ndryshme administrativo-ushtarake. 

Këto njësi nuk ishin krijesa arbitrare, por mbështeteshin në lidhjet historike e traditën 

vendase   të  ndarjeve   kishtare   e  administrative.   Sanxhakët   ishin   njësitë   më  të 

rëndësishme administrativo-ushtarake të Perandorisë Osmane. 

Sipas burimeve historike, që njihen deri tani, në tokat shqiptare u krijuan, në periudha 

të ndryshme  të shekullit  XV, disa sanxhakë:  pashasanxhaku  i Shkupit,  sanxhaku  i 

Janinës, Sanxhaku Shqiptar (Sancak-i Arvanid) etj. Më i rëndësishmi prej tyre ishte 

pashasanxhaku i Shkupit, që kishte 22 nahije gjithsej dhe një shtrirje shumë të gjerë: 

nga Selaniku në lindje dhe arrinte në perëndim deri në Gostivar e Kërçovë. Burimet 

më të hershme historike për organizimin e tyre, që kanë arritur të ruhen deri në ditët 

tona, i përkasin Sanxhakut Shqiptar. 

Sanxhaku Shqiptar pati si kryeqendër Gjirokastrën dhe shtrihej nga Çamëria deri në 

lumin Mat. Ai bënte pjesë në ejaletin e Rumelisë, ku përfshiheshin të gjithë sanxhakët 

e Ballkanit. Sanxhaku Shqiptar ishte i ndarë në njësi të vogla, në vilajete, ku 

përfshiheshin disa krahina (nahije). 

Në krye të sanxhakut qëndronte sanxhakbeu, komandanti i ushtrisë së sanxhakut që 

formohej  nga disa qindra  spahinj.  Në krye të vilajetit  ishte subashi,  komandanti  i 

spahinjve që i kishin timaret në vilajetin përkatës. Subashët vareshin nga sanxhakbeu 

dhe kishin vetëm funksione ushtarake. 

Në çdo vilajet, pranë subashëve ishin kadilerët, kryetarët e zyrës së Sheriatit (Ligji i 

Shenjtë), të cilët kryenin funksione administrative, civile, gjyqësore dhe fetare. Ata si 

kryetarë  gjyqi,  vendosnin  jo  vetëm  në  proceset  juridike,  por  edhe  ndërhynin  në 

çështjet e shfrytëzimit dhe të ndarjes së timareve. Pranë kadilerëve kishte edhe 

funksionarë të tjerë të administratës shtetërore osmane. Këta ishin naibët, zëvendësit e 

kadilerëve, dhe imamët, funksionarët e kultit osman. Në çdo qytet ishte edhe dizdari, 

komandanti i rojeve të kështjellës. Të gjithë ata ishin të pajisur me timare. Popullsia jo 

myslimane (e krishterë, etj.) cilësohej raja (e nënshtruar). 
 

 
 

1. 3. 2 Regjistrimi kadastral i vitit 1431-1432 

 
Aparati  shtetëror  qendror  e  lokal  i  Perandorisë  Osmane  kujdesej  për  zbatimin  e 

sistemit  të timarit,  mbi  bazën  e të cilit  ishte  ngritur  e funksiononte  tërë ngrehina 

politike, ushtarake  e administrative  e Perandorisë  Osmane. Të ardhurat që vileshin 



  

nga  tatimet  e  sistemit  të  timarit  mbanin  në  këmbë  gjithë  aparatin  shtetëror  dhe 

mbulonin shpenzimet e tij. Gjithashtu ushtria e spahinjve, e zotëruesve të timareve, 

ishte  pjesa  më  e rëndësishme  e forcave  ushtarake  osmane  që zbatonte  sistemin  e 

timarit,  që  mbante  në  këmbë  Perandorinë  Osmane  dhe  që,  nëpërmjet  luftërave 

pushtuese, zgjeronte kufijtë e saj. 

Kujdesin e veçantë, që kishte aparati shtetëror për zbatimin e sistemit të timarit, e 

tregojnë më së miri procesi i regjistrimeve kadastrale të herëpashershme dhe shënimet 

e shumta anësore me të cilat janë pajisur regjistrat përkatës. Hartuesit e kadastrave 

(eminët)  dërgoheshin  nga kryeqyteti  për të bërë regjistrimet.  Në bazë të dekreteve 

(berateve), që sulltani u kishte lëshuar spahinjve, eminët shkonin fshat më fshat për të 

regjistruar shtëpitë, pronat e tatimet që duhej të vileshin. Në përfundim të këtij procesi 

eminët hartonin regjistrat e hollësishëm (mufasal defteri). Gjithashtu ata bënin edhe 

kopje të përmbledhura të tyre, siç është edhe regjistri kadastral i vitit 835 h. (1431- 

1432), që është zbuluar në arkivat turke. Ai është i pajisur me shënime anësore që 

janë bërë vazhdimisht, deri në vitin 1455, për të pasqyruar zëvendësimin e spahinjve 

të  mëparshëm  me  të  rinj,  ndryshimet  që  pësonin  timaret,  duke  i  zmadhuar  ose 

zvogëluar  ato, si dhe krijimin  e timareve  të reja  me fshatra  e grupe  familjesh  që 

zbuloheshin si të paregjistruara e të fshehura etj. Prandaj herë pas here ndërmerreshin 

regjistrime  të reja, nëpërmjet të cilave administrata  qendrore e ajo lokale siguronte 

pasqyra më të plota e të sakta për funksionimin e sistemit të timarit. Në këtë kuadër u 

ndërmor edhe regjistrimi i vitit 835 h. (1431-1432), nga i cili është zbuluar një kopje e 

përmbledhur e tij. Ai është regjistri kadastral më i hershëm për Ballkanin i hartuar nga 

administrata osmane dhe i zbuluar deri më tani. Kjo kopje është e ndarë rastësisht në 

dy pjesë, nga të cilat vetëm njëra është botuar në vitin 1954 prej historianit turk Halil 

Inalçik. Në të janë shënuar emrat e ndarjeve administrative e të qendrave të banimit, 

emrat e spahinjve, llojet e tatimeve që paguheshin e madhësia e tyre e shënuar në akçe 

(monedhë osmane) etj. 

Ashtu si gjatë regjistrimit të kohës së sulltan Mehmetit I, edhe me regjistrimin e ri të 

vitit  835  h.  (1431-1432),  Gjirokastra  vazhdoi  të  ishte  kryeqendra  e  Sanxhakut 

Shqiptar dhe në këtë sanxhak ishin përfshirë krahinat nga Çamëria deri në lumin Mat. 

Ai  ishte  i  ndarë  në  11  vilajete,  të  cilat  më  vonë  do  të  quhen  kaza:  vilajeti  i 

Gjirokastrës,  i  Këlcyrës,  i  Kaninës,  i  Beratit,  i  Tomoricës,  i  Skraparit,  i  Pavël- 

Kurtikut, i Çartallozit,  i Krujës, i Përmetit dhe i Korçës. Dy vilajetet e fundit janë 

përfshirë  në  pjesën  e  pabotuar  të  regjistrit  osman  të  vitit  835  h.  Si  sanxhakbe  i 

Sanxhakut Shqiptar u caktua Ali bej Evrenozi. 

Krahas  krahinave  që  ishin  përfshirë  në  Sanxhakun  Shqiptar,  shënimet  anësore  të 

regjistrit të vitit 835 h. (1431-1432) tregojnë se ndërkohë osmanët kishin regjistruar 

edhe rajone të tjera shqiptare. Sipas tyre, në një regjistër të veçantë e të panjohur deri 

tani  ishin  shënuar  zotërimet  e  Gjon  Kastriotit.  Në  këto  regjistra  nuk  u  përfshinë 

zotërimet veneciane në Shqipëri. 

Sipas regjistrit  të vitit 835 h. në Sanxhakun  Shqiptar  ishin rreth 475 timare,  duke 

përfshirë edhe shtesat e bëra gjatë viteve të mëvonshme.  Shumica e timareve, afro 

80% e tyre, u ishte dhënë spahinjve myslimanë të huaj, midis të cilëve kishte edhe 

osmanë.  Pjesa  tjetër  ishin  spahinj  shqiptarë  myslimanë  apo  të  krishterë.  Këta, 

veçanërisht  spahinjtë  e krishterë,  ishin caktuar  në rajone të thella, ku administrata 

osmane e kishte vështirë të vepronte. 



  

1. 4. Besimi fetar 

 
Vendosja e sundimit osman në tokat shqiptare u shoqërua me ndryshime të thella jo 

vetëm në fushat politike, shoqërore dhe ekonomike, por edhe në strukturën fetare të 

popullsisë.  Përkatësia  e  krishterë  e  shqiptarëve  (pjesërisht  në  ritin  ortodoks  dhe 

pjesërisht në atë katolik) filloi të cenohej në dobi të përhapjes së islamit, fe zyrtare e 

shtetit  osman.  Kontaktet  e  shqiptarëve  me  fenë  islame  janë  më  të  hershme  sesa 

pushtimi osman i tokave shqiptare, përderisa që në kohët paraosmane këto toka janë 

shkelur herë pas here nga tregtarë, forca ushtarake apo përfaqësues të tjerë të botës 

orientale-islamike. Megjithatë, fillimet e islamizimit të popullsisë shqiptare në trajtën 

e një procesi historik, kohësisht janë të lidhura me fillimet e vendosjes së sundimit 

osman në Shqipëri. 

Pjesa e sipërme e piramidës  shoqërore,  fisnikëria  shqiptare,  ishte e para që provoi 

dukurinë  e  kalimit  në  islamizëm.  Që  nga  gjysma  e  dytë  e  shekullit  XIV,  kur 

inkursionet osmane drejt Ballkanit dhe Shqipërisë sa vinin e dendësoheshin, princat 

shqiptarë u shtrënguan, kush më herët e kush më vonë, të pranonin suzerenitetin  e 

sulltanit dhe, si vasalë të tij, të dërgonin djemtë e vet si pengje pranë oborrit osman. 

Këtu,   pasi   ktheheshin   në   myslimanë   dhe   merrnin   edukatën   përkatëse,   ata 

ngarkoheshin me shërbime të caktuara ushtarake e civile, duke arritur në shumë raste 

edhe në funksione të larta, si sanxhakbejlerë, subashë etj. Ndër pinjollët e islamizuar 

të familjeve feudale shqiptare të dërguar pranë oborrit të sulltanit si içoglanë ishin 

edhe  Gjergj  Kastrioti  (i  islamizuar  me  emrin  Skënder),  një  nga  djemtë  e  Gjon 

Kastriotit, Jakup Beu, i biri i Teodor Muzakës (në fund të viteve 30 të shekullit XV 

qeveritar i Sanxhakut Shqiptar), i vëllai, Kasem Pasha, një nga komandantët  më të 

shquar të Muratit II dhe të Mehmetit II; dy djemtë e Gjin Zenebishit (njëri prej tyre, i 

quajtur  Hasan  Beu,  në  vitin  1455  mbante  funksionin  e  subashit  të  Tetovës)  etj. 

Islamizimi i një pjese të elitës feudale shqiptare pothuajse që në dhjetëvjeçarët e parë 

të sundimit osman formoi deri diku edhe kontingjentin fillestar të popullsisë së 

islamizuar shqiptare. 

Dinamika e procesit të islamizimit në hapësirën shqiptare u përshpejtua me vendosjen 

pas vitit 1402 të një detyrimi të veçantë të quajtur devshirme. Sipas këtij detyrimi, 

familjet e krishtera të vendeve nën sundimin osman, periodikisht duhet të jepnin djem 

(devshirë) për të mbushur repartet e jeniçerëve (axhemiogllanë) ose për nevoja të tjera 

të pallatit sulltanor (içogllanë). 

Shqipëria ishte një ndër vendet e pushtuara, ku detyrimi i devshirmesë u zbatua me 

rigorozitetin më të madh. Detyra e mbledhjes së djemve të krishterë dhe e dërgimit të 

tyre në Stamboll i ngarkohej njërit prej funksionarëve të korpusit të jeniçerëve, i cili, i 

pajisur me ferman të sulltanit dhe i shoqëruar edhe nga një sekretar, shkonte në të 

gjitha krahinat, të cilat fermani në fjalë i ngarkonte me detyrimin e devshirmesë. Në 

bashkëpunim me kryepleqtë (koxhabashët) i dërguari i Stambollit mblidhte 

kryefamiljarët e çdo fshati dhe u kërkonte të sillnin pranë tij të gjithë djemtë e moshës 

12-15 vjeç. Mes këtyre djemve zgjidheshin më të mirët përsa i përket paraqitjes fizike 

dhe aftësisë për të përballuar sakrificat. Zakonisht merrej një djalë për çdo familje të 

krishterë,  qoftë kur familjet  kishin  disa, qoftë kur kishin  edhe një djalë të vetëm. 

Djemtë e përzgjedhur,  pasi visheshin me një livre cohe të gjatë deri në tokë dhe u 

vendosej  një kësulë  me pupël  në kokë,  dërgoheshin  në kryeqytetin  e perandorisë. 

Ditën që arrinin këtu, shpërndaheshin dy nga dy nëpër familjet e atjeshme dhe pastaj, 

të prirë prej agait (komandantit) të jeniçerëve, kalonin për shikim përpara sulltanit, i 

cili më të përshtatshmit i mbante në sarajet e veta, ndërsa një pjesë tjetër ua kalonte 

për stërvitje instruktorëve të posaçëm. Teprica u jepej familjeve osmane në Rumeli 



  

dhe Anadoll, ku mësonin turqishten, kryenin punë të ndryshme bujqësore etj. Edhe 

këta të fundit, sipas nevojave të pallatit të sulltanit dhe të korpusit të jeniçerëve, nëse 

kishin mësuar mirë gjuhën, brenda 2-3 vjetësh mund të merreshin nga familjet për t‟u 

përfshirë me shërbim pranë institucioneve të mësipërme. 

Një sasi jo e vogël djemsh nga familjet e krishtera, pasi ktheheshin në myslimanë, 

dërgoheshin me shërbim edhe pranë pallateve të sanxhakbejlerëve ose bejlerbejlerëve. 

Këta të fundit quheshin gulamë dhe shfaqen dendur në defterët osmanë të shekullit 

XV si zotërues timaresh. 

Praktika e devshirmesë, e cila vijoi deri nga fundi i shekullit XVII, luajti rolin kryesor 

në  krijimin  e  shtresës  ushtarake  shqiptare  si  pjesë  përbërëse  e  klasës  ushtarake 

osmane. Elementët e islamizuar nga trevat shqiptare, të cilët u edukuan pranë pallatit 

sulltanor ose pranë sarajeve të qeveritarëve osmanë të provincave, përgjithësisht, ose 

mbushën korpusin e jeniçerëve (ushtrisë osmane), ose formuan aparatin qeverisës të 

shtetit osman në Shqipëri. Duke qenë e inkuadruar në hierarkinë osmane, kjo pjesë e 

popullsisë  shqiptare  u  bë  zotëruese  e  timareve,  zeameteve  dhe  haseve,  dhe  luajti 

kështu një rol të madh për shtrirjen e islamizmit edhe në pjesën tjetër të popullsisë. 

Një  pjesë  e fisnikërisë  shqiptare  deri në fillimet  e shekullit  XVI  mundi  ta ruante 

identitetin e vet fetar të krishterë, edhe pse ishte zotëruese e timareve. Zotëruesit e 

krishterë  të  timareve  të  quajtur  ndryshe  “timariotë  të  krishterë”  ekzistuan  vetëm 

përkohësisht si kategori shoqërore. Lejimi i ekzistencës së përkohshme të timariotëve 

të krishterë nga ana e shtetit osman ishte jo vetëm shenjë e demonstrimit të një farë 

tolerance fetare, por edhe një rrugë për integrimin  gradual në sistemin e timarit të 

kësaj kategorie shoqërore, me qëllim islamizimin dhe osmanizimin e ardhshëm të saj. 

Burimet dokumentare të shekullit XV shënojnë mjaft raste të kalimit të timareve nga 

duart e timariotëve të krishterë në zotërim të pasardhësve të tyre të islamizuar. 

Timariorët  e krishterë  formonin  një pakicë në krahasim  me timariotët  shqiptarë  të 

islamizuar. Kjo duket qartë jo vetëm në sasinë e timareve që zotëronin, por edhe në 

sasinë  e  taksave  që  ata  merrnin  nga  këto  timare.  Kështu,  p.sh.,  në  Sanxhakun 

Shqiptar,  në vitet 1431-1432,  nga 335 timare  që numëroheshin  gjithsej,  vetëm 56 

syresh  u  përkisnin  zotëruesve  të  krishterë,  ndërsa  nga  107  zotërues  timaresh  të 

regjistruar  më 1485 në sanxhakun  e Shkodrës,  vetëm 16 syresh ishin të krishterë. 

Megjithatë, kishte krahina ku gjatë shekullit XV numri i timariotëve të krishterë ishte 

relativisht i madh. Në viset e Krujës dhe të Dibrës në vitin 1467, nga 40 zotërues 

timaresh gjithsej, vetëm 16 syresh ishin myslimanë, ndërsa pjesa tjetër ishin timariotë 

të krishterë. Përgjithësisht procesi i kalimit në islamizëm të timariotëve të krishterë 

nuk zgjati më shumë se dy breza që prej momentit të përfshirjes së tyre në sistemin e 

timarit, gjë që flet për atë se fisnikëria shqiptare u islamizua relativisht shpejt. Me 

shuarjen  e kategorisë  së timariotëve  të krishterë  në fillimet  e shekullit  XVI  ishte 

arritur islamizimi tërësor i klasës feudale shqiptare. Edhe përfaqësuesit më të shquar 

të  familjeve  feudale  shqiptare  të  Arianitëve,  Dukagjinëve,   Muzakajve  etj.,  pas 

shtypjes së qëndresës antiosmane të shekullit XV ose u larguan nga Shqipëria, ose u 

bënë pjesë e popullsisë  së islamizuar,  duke krijuar  kështu  bazën  e nevojshme  për 

fillimin e depërtimit masiv të islamit në shtresat e tjera të popullsisë shqiptare. Kjo 

lidhej jo me peshën numerike që feudalët zinin në tërësinë e shoqërisë shqiptare të 

kohës, por me ndikimin e fuqishëm shoqëror dhe politik që ata kishin në mesin e 

popullsisë. 

Depërtimi në shkallë të gjerë i fesë islame në radhët e popullit shqiptar gjeti shprehje 

pikësëpari  në qytete.  Me vendosjen  e sundimit  osman,  qytetet  shqiptare  filluan  të 

funksionojnë  si  qendra  administrative,  ekonomike  dhe  kulturore  të  sistemit  të  ri 

politik. Në përshtatje me rolin e tyre ekonomik e shoqëror, në qytete u përqendrua jo 



  

vetëm shumica e personelit administrativ  e ushtarak osman, por edhe kleri islamik 

bashkë me institucionet e kultit që u shumuan me shpejtësi. 

Qytetet kryesore shqiptare, si Elbasani, Berati, Prizreni, Shkodra, Vuçiterna (sot: 

Vushtria) etj., u bënë seli e dinjitarëve kryesorë të pushtetit provincial osman, si e 

sanxhakbejlerëve,   allajbejlerëve,   kadilerëve   etj.  Qytete  të  tjera  më  të  vogla  u 

shndërruan  në qendra të kazave apo të nahijeve.  Nga ana tjetër, degët kryesore të 

veprimtarisë  ekonomike  në  qytete,  zejtaria  dhe  tregtia,  filluan  të  modelohen  në 

përputhje me kërkesat e ushtrisë dhe të funksionarëve të pushtetit osman në provinca 

dhe në qendër. Në këto rrethana, fillimi i rimëkëmbjes ekonomike dhe shoqërore të 

qyteteve shqiptare në fund të shekullit XV dhe në fillim të shekullit XVI përkon në 

kohë edhe me fillimet e depërtimit të islamit në masën e gjerë të popullsisë qytetare. 

Ndërsa për mjaft qendra qytetare fillimet e këtij procesi vërehen vetëm në vitet 20-30 

të shekullit XVI, për disa të tjera duket se feja e re ka nisur të “zbresë” nga parësia e 

islamizuar në masën e popullsisë qytetare të krishterë, të paktën që nga vitet 80 të 

shekullit XV. 

Kështu, p.sh., qytetet e Vlorës, Gjirokastrës dhe Beratit ende në fillim të shekullit XVI 

nuk kishin të regjistruar asnjë shtëpi myslimane (këtu përjashtohet klasa ushtarako- 

administrative dhe klerikët myslimanë, të cilët nuk regjistroheshin në defterët osmanë, 

sepse nuk bënin pjesë në popullsinë taksapaguese). Ndryshe nga qytetet e 

lartpërmendura, që në vitin 1485 qyteti i Shkodrës numëronte 26 shtëpi myslimane, 

ndërsa qyteti i Pejës 23 syresh. Për më tej, në qytetin e Vuçiternës më 1487 ekzistonte 

bashkësia e myslimanëve me 33 shtëpi nga 107 shtëpi që kishte gjithsej qyteti; po këtë 

vit, në qytetin e Prishtinës numëroheshin 51 shtëpi të islamizuara nga 299 shtëpi që 

kishte gjithsej qyteti; ndërsa qyteti i Tetovës që më 1468, kishte të regjistruara  41 

shtëpi të kthyera në islame nga 264 shtëpi që numëronte gjithsej ky qytet. 

Islamizimi  i  popullsisë  së  qyteteve  shqiptare  kryhej  përmes  dy  rrugëve:  e  para, 

nëpërmjet kalimit në islam të vetë popullsisë banuese nëpër qytete dhe, e dyta, përmes 

lëvizjes mekanike  të popullsisë  fshatare drejt qyteteve. Veçanërisht  për disa qytete 

rruga e dytë, d.m.th., ardhja në qytet e elementëve  të sapoislamizuar  nga rrethinat 

fshatare, evidentohet qartë në dokumentacionin historik të kohës. Gjallërimi i 

veprimtarisë ekonomike në qytete krijoi mundësi për ardhjen dhe punësimin këtu të 

zejtarëve të specialiteteve  të ndryshme  nga fshatrat përreth. Mirëpo për personat  e 

ardhur nga fshati përqafimi paraprak i islamit donte të thoshte lehtësim i hyrjes së tyre 

në qytet, pas së cilës ata fitonin edhe statusin e qytetarit (shehirliut). 

Shembullin më të qartë të shtimit të popullsisë qytetare me kontingjente njerëzish të 

islamizuar   me  prejardhje   nga  fshati,   rrjedhimisht   të  përparimit   të  procesit   të 

islamizimit në qytetet shqiptare, e japin qyteti i Beratit dhe ai i Elbasanit. Në vitin 

1583  në  të  parin  janë  regjistruar  185  zejtarë  myslimanë  të  ardhur  nga  fshatra  të 

ndryshme, si Fratar, Gjerbës, Tozhar, Dobronik, Gjeqar etj., ndërsa në Elbasan janë 

regjistruar 39 zejtarë të tillë (hajmanagân). 

Edhe pse zhvendosja e mjaft elementëve zejtarë nga rrethinat fshatare drejt qyteteve 

luajti rol jo të paktë në formimin e popullsisë myslimane të qyteteve, vendin kryesor 

në këtë proces e zinte islamizimi gradual i vetë popullsisë qytetare. Këtë e tregon më 

së miri shtesa natyrore e popullsisë së krishterë, e cila sa vinte e pakësohej, pasi një 

pjesë e rëndësishme e kësaj popullsie del të jetë kthyer në besimin islam. Një 

karakteristikë e dukshme e pamjes fetare të popullsisë qytetare gjatë shekullit XVI- 

XVII ishte edhe fakti se zejtarët formonin përqindjen kryesore të popullsisë së 

islamizuar,  gjë  që flet për rolin  e rëndësishëm  të zejtarisë  në jetën  ekonomike  të 

qyteteve shqiptare pas vendosjes së sundimit osman. Kjo pjesë e popullsisë dallohet 



  

qartë në regjistrimet osmane, sepse pas ose përpara emrave të banorëve myslimanë të 

regjistruar, shënohen emrat e zejeve përkatëse. 

Pavarësisht  nga dallimet  që vihen  re në intensitetin  e islamizimit  të popullsisë  së 

qyteteve  shqiptare,  diagrama  e këtij procesi  gjatë shekullit  XVI ishte në ngjitje të 

pandërprerë.  Në dhjetëvjeçarët  e fundit të këtij shekulli  një pjesë e rëndësishme  e 

kësaj popullsie kishte kaluar në islamizëm. Feja e re kishte shënuar sukses të madh në 

qytete të tilla të rëndësishme, si Shkodra (në këtë kohë ishte islamizuar 100%), Peja 

(90%),  Vuçiterna  (80%),  Elbasani  (79%),  Tetova  (71%),  Kërçova  (65,5%),  Kruja 

(63%), Berati dhe Prishtina (me nga 60%), Prizreni (55,9%), Dibra (51%), Tepelena 

(50%),  Përmeti  (41%),  Novobërda  (37%),  Struga  (24%),  Vlora  (23%),  Korça  dhe 

Trepça (me nga 21%), Janieva (14%), Delvina (4%) etj. 

Nga shqyrtimi i ritmeve të procesit të islamizimit të popullsisë qytetare gjatë shekullit 

XV-XVI, del se dinamika e këtij procesi paraqitej veçanërisht e shpejtë në qytetet e 

Kosovës. Një gjë e tillë shpjegohet, midis të tjerash, me rrethanat politike të veçanta 

që ekzistonin në Kosovë në momentet e vendosjes së sundimit osman. Popullsia 

shqiptare e Kosovës ndodhej kësaj kohe nën sundimin politik të shtetit serb, ndërsa 

pushtetin  fetar  këtu  e  ushtronte  kryesisht  Patrikana  Serbe  e  Pejës.  Për  rrjedhojë, 

likuidimi  i sundimit  serb dhe dobësimi  i pozitave  të kishës serbe  me vendosjen  e 

sundimit osman, u dha rast banorëve të krahinës që t‟i shpëtonin ndikimit të kishës së 

lartpërmendur, duke përqafuar fenë islame si një nga mjetet e shprehjes së dallimit të 

tyre etnik nga serbët. Nga ana tjetër, shkalla e lartë e islamizimit të hershëm (shekullit 

XV-XVI) të qyteteve shqiptare në Kosovë dhe në Maqedoni (për këtë të fundit mund 

të përmenden Tetova dhe Kërçova) është fakt mjaft domethënës për të treguar 

pavërtetësinë  e  tezës  së  historiografisë  serbe  dhe  joserbe,  sipas  së  cilës  rajoni  i 

Kosovës dhe ai i Maqedonisë Perëndimore u janë nënshtruar ndryshimeve etnofetare 

në  dobi  të  “shqiptarizimit”   dhe  “islamizimit”,   si  pasojë  e  “shpërnguljeve”   të 

popullsisë sllave (desllavizimit) pas ngjarjeve të fundit të shekullit XVII dhe dyndjes 

drejt   këtyre   rajoneve   të   popullsisë   shqiptare   të   malësive   veriore   e   lindore. 

Ndërsa  në  pjesën  qytetare  të  popullsisë  shqiptare  feja  islame  u  përhap  me  ritme 

relativisht të shpejta, veçanërisht  gjatë gjysmës së dytë të shekullit XVI, dukuria e 

apostazisë (lëshimit të fesë) ende kësaj kohe nuk ishte karakteristike për popullsinë 

fshatare. Dallimet e mëdha midis popullsisë qytetare dhe asaj fshatare përsa i përket 

shkallës  së islamizimit,  duken  në faktin se në fundin  e shekullit  XVI përqindja  e 

islamizimit të së parës kapte shifrën 49% në një kohë që e dyta ishte islamizuar vetëm 

në  rreth  17%  të  saj.  Megjithatë,   kalimi  tërësisht  në  islam  i  parisë  shqiptare, 

konsolidimi i pozitave të fesë islame në qytete nëpërmjet depërtimit masiv të saj në 

radhët e popullsisë qytetare, ishin premisa të fuqishme për shpejtimin  e ritmeve të 

islamizimit edhe në pjesën fshatare të popullsisë. 

Është për këtë arsye që, duke filluar nga shekullit XVII, burimet historike flasin për 

braktisje  masive  të fesë  së krishterë  dhe  përqafimit  të islamit  edhe  nga  popullsia 

fshatare. Gjatë kësaj kohe fshatra të tëra kaluan në fenë islame. Në mjaft fshatra të 

tjera vërehet rënie e dukshme në numrin e shtëpive të krishtera nga njëra anë, dhe 

shtim i shtëpive  myslimane,  nga ana tjetër. Kështu,  p.sh., në vilajetin  e Prishtinës 

numri i shtëpive të krishtera në vitin 1688 ishte pakësuar 49% në krahasim me numrin 

e shtëpive të regjistruara  në vitet 1551-1555,  ndërsa në vilajetin e Novobërdës  kjo 

shifër shkonte deri në 73%. Vetëm brenda viteve 1620-1624 në 200 fshatra të rrethit 

të Prizrenit ishin islamizuar 3 000 banorë. 

Në vitin 1624 në tërë dioqezën katolike të Tivarit nuk numëroheshin më shumë se 2 

000  banorë  të  besimit  katolik,  ndërkohë  që  në  qytetin  me  të  njëjtin  emër,  kishte 

mbetur vetëm një kishë e ritit të lartpërmendur, e cila mundi të shërbente si e tillë deri 



  

në  fund  të  shekullit  XVII.  Feja  islame  kishte  bërë  për  vete  më  shumë  besimtarë 

meshkuj sesa femra. Aty nga mesi i shekullit XVII ky tipar i procesit të islamizimit 

dukej  mjaft  qartë,  po  të  mbahet  parasysh  se  shumicën  e  bashkësisë  së  krishterë 

shqiptare  në  këtë  kohë  e  formonin  femrat,  ngaqë  popullsia  mashkullore  kishte 

përqafuar  më masivisht  fenë e re. Sipas një relacioni  të kreut të Arkipeshkvisë  së 

Tivarit V. Zmajeviç, përpiluar më 1703, procesi i islamizimit në dioqezat e përfshira 

brenda  juridiksionit  të  Arkipeshkvisë  së  lartpërmendur  (Shkodra,  Pulti,  Zadrima, 

Lezha dhe Durrësi) kishte arritur në kuota të konsiderueshme. Kështu në 109 fshatra 

të dioqezës së Shkodrës mesatarisht ishte islamizuar 51% e popullsisë, në 52 fshatra të 

Zadrimës (Sapës) 20%, në 69 fshatra të Lezhës 11%, ndërsa në 114 fshatra të Durrësit 

49%. Në vitet 20 të shekullit XVIII, në nahijet dhe në kazatë e Shqipërisë së Mesme 

popullsia, pothuajse tërësisht, kishte përqafuar besimin islam. Gjatë shekullit XVIII 

edhe popullsia e krahinave të Shqipërisë Jugore u fut në rrugën e islamizimit masiv. 

Në vitet 1735-1740 pjesa dërrmuese e banorëve të Vlorës, Beratit dhe të krahinave 

përreth lëshoi fenë ortodokse dhe kaloi në fenë islame. 

Vrojtimi i dinamikës së procesit të islamizimit  tregon se si rreth mesit të shekullit 

XVIII  struktura  e re fetare e popullit  shqiptar,  d.m.th.  përpjesëtimet  sasiore  midis 

popullsisë së krishterë dhe asaj të islamizuar, kishin arritur pak a shumë në nivele të 

qëndrueshme, të cilat, me ndryshime të pakta, do të ruhen deri në ditët tona. Kalimet e 

mëvonshme në islam, nga ana numerike nuk ishin të asaj shkalle sa të kishin ndikime 

të ndjeshme në strukturën konfesionale të popullit shqiptar. 

Pranimi i islamit nga një pjesë e konsiderueshme e popullsisë së krishtere shqiptare 

ishte një proces që nuk u zhvillua gjithnjë e gjithkund pa reagime. Një nga format e 

qëndresës ndaj depërtimit të fesë së re ishte krishterimi i fshehtë (kriptokristianizmi). 

Krishterimi  i fshehtë përfaqësonte  një gjendje kalimtare  dybesimi,  përmes së cilës 

individë të krishterë e pranonin islamin vetëm formalisht, me qëllim që të shmangnin 

pagesën   e  taksës  së  xhizjes  (haraçit)  dhe  të  gëzonin  barazinë   me  popullsinë 

myslimane  në  jetën  shoqërore.  Ndërsa  në  publik  këta  individë  paraqiteshin  si 

myslimanë  që mbanin  emra  të sferës  islamike,  shkonin  në xhami  etj., në familje, 

fshehtas, ata ushtronin ritin e krishterë. 

Në  shumë  raste,  nga  një  familje  e  pranonte  fenë  islame  vetëm  kryetari  i  saj, 

përfaqësues i familjes në marrëdhëniet me pushtetin osman, ndërsa pjesëtarët e tjerë të 

familjes mbeteshin të krishterë. Në këtë mënyrë, në disa krahina popullsia e të cilave 

në dukje ishte islamizuar, në të vërtetë për një farë kohe vijoi të ruhej fshehtas feja e 

krishterë. 

Krishterimi i fshehtë ishte një dukuri e pranishme si në mesin e popullsisë katolike, 

ashtu edhe të asaj ortodokse. Veçanërisht gjatë shekullit XVI-XVIII gjendja e 

krishterimit të fshehtë iu imponua popullsisë katolike shqiptare. Duke bashkëpunuar 

më  ngushtë  me  fuqitë  katolike  të  Perëndimit  për  t‟u  çliruar  nga  sundimi  osman, 

sidomos  me  rastin  e luftërave  veneto-austro-osmane  të vitit  1683-1690  etj.,  mjaft 

individë  të  besimit  katolik,  për  t‟i  shpëtuar  ndëshkimit  të  pushtetit  osman  pas 

mbarimit të luftërave në fjalë, pranonin publikisht fenë islame duke ruajtur fshehtas 

besimin e krishterë. 

Numri i katolikëve të fshehtë (laramanëve) u shtua sidomos pas luftës midis Austrisë 

dhe Perandorisë Osmane të viteve 1737-1739. Pas tërheqjes së forcave austriake drejt 

veriut, kryengritësit  shqiptarë të udhëhequr nga arkipeshkvi Mihal Suma mbetën të 

vetmuar përballë ndëshkimit të pushtetit osman. Për t‟u shpëtuar masave ndëshkuese 

të autoriteteve  osmane,  një pjesë e banorëve  katolikë  të Shqipërisë  Veriore  pranoi 

formalisht fenë islame, duke praktikuar fshehurazi besimin e krishterë. 



  

Ekzistenca e dukurisë së krishterimit të fshehtë në radhët e popullsisë katolike herë 

pas here shkaktonte debate dhe pështjellim në mesin e klerit katolik kur ishte fjala për 

administrimin  e shërbesave  fetare për individët  që ndiqnin  fshehurazi  ritin katolik. 

Vëmendje të veçantë kësaj çështjeje i kushtoi edhe Koncili i Arbënit (Kuvendi Kishtar 

Shqiptar), i mbledhur në afërsi të Lezhës më 1703, me nxitjen e drejtpërdrejtë të papa 

Klementit XI. Ky forum, që u kryesua nga arkipeshkvi i Tivarit V. Zmajeviç, vendosi 

që  t‟u  jepej  fund  dilemave  për  këtë  çështje,  duke  urdhëruar  që  në  të  ardhmen 

individët, të cilët publikisht silleshin si myslimanë dhe privatisht i përmbaheshin fesë 

së të parëve të vet, të braktisnin islamin dhe publikisht të ushtronin krishterimin, në 

mënyrë që kështu ata të gëzonin të drejtën e shërbesave të shenjta (sakramenteve). Për 

të  krishterët  katolikë,  që  kishin  lëshuar  besimin  dhe  kishin  përqafuar  islamin  në 

momente të veçanta dëshpërimi, u vendos që shërbesat e shenjta t‟u jepeshin vetëm 

pasi ata të deklaroheshin hapur si përpara kishës, ashtu dhe autoriteteve osmane për 

kthimin  në  besimin  e  mëparshëm.  Klerikëve  katolikë  u  ndalohej  që  të  kryenin 

shërbesat për gratë katolike të martuara me burra të islamizuar, si dhe për gratë, burrat 

e të cilave ishin islamizuar pas martesës. Megjithatë, në praktikë kryerja e shërbesave 

të shenjta edhe për këto kategori personash në përgjithësi  vijoi të zbatohej deri në 

vitin 1744, kur për këtë qëllim doli një dekret i veçantë papal. Dekreti në fjalë lejonte 

vetëm pagëzimet e fëmijëve të kriptokristianëve në momentet kur këta të fundit ishin 

duke vdekur. 

Qëndrimi i Kishës Ortodokse ndaj kriptokristianëve ishte më i butë sesa ai i Kishës 

Katolike.  Gjatë  procesit  të  islamizimit  në  rrjedhën  e  shekujve  edhe  në  mesin  e 

popullsisë ortodokse shqiptare kishte me shumicë individë të islamizuar, të cilët 

fshehurazi ndiqnin ritin e krishterë. Mirëpo këta individë nuk u privuan nga shërbesat 

kishtare të klerit ortodoks. 

Krishterimi  i  fshehtë  përfaqësonte  një  situatë  kalimtare  në  jetën  e  një  pjese  të 

popullsisë së islamizuar shqiptare, situatë e cila pas një kohe merrte fund me triumfin 

e besimit islam ose të atij të krishterë. Në përgjithësi kjo kategori njerëzish mbeti në 

besimin islam, por pati raste kur ajo iu rikthye krejtësisht krishterimit. Kështu ndodhi, 

p.sh., me popullsinë e krahinës së Shpatit në sanxhakun e Elbasanit. Banorët e kësaj 

krahine edhe pse fshehurazi mbanin emra të sferës së krishterë dhe vijonin të ndiqnin 

ritin ortodoks, në publik paraqiteshin me emra myslimanë dhe si të tillë njiheshin edhe 

nga autoritetet osmane. Kështu në dokumentet osmane të viteve 20 të shekullit XVIII 

popullsia e krahinës së Shpatit përgjithësisht është regjistruar si popullsi e islamizuar. 

Vetëm në vitin 1832, kur qeveria osmane i thirri nën armë duke i konsideruar shtetas 

myslimanë, shpatarakët e deklaruan veten publikisht të krishterë, duke marrë përsipër 

të gjitha detyrimet që rridhnin nga një status i tillë. 
 

 
 

1. 5. Rryma e Bektashizmit 

 
Islami u përhap në tokat shqiptare jo vetëm në variantin e vet kryesor, sunit, por edhe 

në  formën  e  sekteve  (tarikateve)  të  ndryshme,  siç  ishin  bektashizmi,  halvetizmi, 

rufaizmi etj. Dëshmi të pranisë së këtyre sekteve mistike në territorin shqiptar janë 

teqetë  e  ndërtuara  në  një  numër  vendbanimesh.  Midis  sekteve  islamike  në  fjalë, 

bektashizmi fitoi një popullaritet dhe shtrirje të konsiderueshme në viset shqiptare. 

Bektashinjtë u shfaqën së pari në formën e një urdhri dervishësh në pjesën aziatike të 

Perandorisë  Osmane  (Anadoll).  Themelues  dhe mbrojtës  i këtij urdhri mistik ishte 

Haxhi Bektashi, i lindur në Iran më 1249 dhe i vendosur në Turqi më 1284. Rol të 

veçantë  në  ngjizjen  e  ideve  të  Haxhi  Bektashit  patën  kontaktet  e  tij  me  besimet 



  

aziatike të budizmit dhe të hinduizmit gjatë udhëtimeve që ai kreu në Indi, Tibet e në 

Kinë. Themeluesit e bektashizmit që në fillim dolën kundër rreptësisë doktrinare dhe 

dogmatizmit,  duke  shpallur  dashurinë  për  të  gjithë,  vëllazërinë  dhe  bashkimin. 

Ndryshe nga tradita islamike, bektashinjtë e zhvilluan letërsinë e vet fetare kryesisht 

në gjuhën osmane dhe jo arabisht dhe persisht. 

Një nga misionarët kryesorë të Haxhi Bektashit, i cili u bë i famshëm për predikimin e 

urdhrit  bektashian  në  hapësirat  ballkanike,  ka  qenë  Sari  Salltëku,  për  të  cilin 

qarkullojnë mjaft tregime dhe legjenda. Sari Salltëku, i cili u shndërrua në një nga 

personalitetet më të shquara të bektashizmit, në fillim të shekullit XIV u dërgua nga 

Haxhi Bektashi në Ballkan e në Shqipëri dhe i maskuar me veladonin e një murgu të 

krishterë,  me  durim  e  maturi  të  veçantë,  punoi  për  të  mbjellë  farën  e  besimit 

bektashian. Shkupi, Ohri, Kruja dhe Janina ishin disa nga qytetet kryesore, ku ndaloi 

Sari Salltëku për të përmbushur misionin e lartpërmendur. Shenjtori bektashian 

ndihmohej  në punën  e vet nga një numër  dervishësh,  të cilët i përhapnin  parimet 

bektashiane duke u paraqitur publikisht në emër të profetit Jezu Krisht dhe jo të Haxhi 

Bektashit. Madje Sari Salltëku dhe bashkëpunëtorët e vet themeluan në Korfuz edhe 

një “institut ortodoks”, i cili në të vërtetë u përdor për të përhapur në popull idetë e 

lirisë, dashurisë dhe të disiplinës bektashiane. 

Që prej kohës së themelimit  sekti (tarikati)  bektashian  erdhi duke u plotësuar  nga 

pikëpamja ideore dhe organizative, derisa në fundin e shekullit XV Balim Sulltani do 

t‟i jepte trajtën përfundimtare këtij urdhri. 

Bektashizmi që në fillimet e veta u paraqit si një sekt islamik liberal, duke qenë i afërt 

në shumë  aspekte  edhe me krishterimin.  Tri ishin elementet  kryesore  mbi të cilat 

mbështetej   besimi   bektashian:   e  vërteta   (hakikati),   dituria   (marifeti)   dhe  ligji 

(sheriati).  Këta tre elementë  konsiderohen  si shtylla të këtij besimi dhe si parimet 

udhëheqëse të veprimtarisë së njeriut. Në këtë mënyrë porositej që ndjekësit e këtij 

urdhri të ishin të drejtë dhe të sinqertë kudo dhe kurdo, të luftonin për të qenë sa më të 

ditur dhe të zbatonin ligjet e vendit ku jetonin. 

Ndryshe  nga  besimtarët  sunitë,  bektashinjtë  nuk  e kishin  të ndaluar  përdorimin  e 

pijeve alkoolike dhe nuk e pranonin mbulesën e fytyrës së grave kur dilnin në publik. 

Bektashizmi   respektonte   ekzistencën   dhe  zhvillimin   e  lirë  të  kombeve  dhe  të 

besimeve të ndryshme fetare. Parajsa (xheneti) dhe ferri (xhehenemi) për bektashinjtë 

s‟ishin gjë tjetër veçse prehja e shpirtit kur njeriu bën mirë dhe vuajtja e tij kur njeriu 

bën keq në jetë. Falja gjithashtu pakësohej nga pesë herë vetëm në dy herë në ditë, 

ndërsa agjërimi, nga një muaj në dhjetë ditë, duke ndërprerë vetëm të pirët e ujit. 

Natyra liberale dhe eklektike e bektashizmit e bëri këtë sekt mjaft të pranueshëm e 

tërheqës  për  mjedisin  ballkanik  e veçanërisht  për atë shqiptar,  ku feja  e krishterë 

bashkëjetonte   me   elementë   të   fuqishëm   të   trashëgimisë   pagane   të   periudhës 

parakristiane. Në këtë mënyrë, përhapja e bektashizmit në tokat shqiptare u bë një nga 

aspektet kryesore të procesit të islamizimit të popullsisë, duke e shoqëruar këtë proces 

që nga fillimet e tij. Edhe pse, siç u theksua më sipër, tradita bektashiane duhet të ketë 

qenë e hershme në Shqipëri (fundi i shekullit XIV-fillimi  i shekullit XV), burimet 

historike të njohura deri më tani i regjistrojnë gjurmët e saj që nga gjysma e dytë e 

shekullit XVII. Sipas të dhënave të përftuara nga udhëpërshkrimi i gjeografit osman 

Evlija  Çelebiu,  në disa qytete  shqiptare  të kësaj  kohe  ekzistonin  vende  të shenjta 

dervishësh,  si  teqe,  tyrbe  etj.  Me  terma  më  konkretë  përmendet  teqeja  e  Haxhi 

Bektash Veliut në Kaninë të Vlorës e ndërtuar nga Sinan Pasha si vepër bamirësie. Në 

qytetin e Vlorës gjithashtu ekzistonte një teqe bektashiane me emrin e Baba Sulltanit 

(e njohur ndryshe  me emrin Kuz Baba). Prania e bektashizmit  dëshmohet  në këtë 

kohë edhe në qytetin e Gjirokastrës, kur thuhet se shumica e popullsisë së këtij qyteti 



  

ulej dhe ngrihej duke thirrur për Aliun (është fjala për dhëndrin e profetit Muhamed, 

imam Aliun, për të cilin bektashinjtë kishin adhurim të veçantë); festonin krahas dy 

Bajrameve si ditë të shenjta, Shën Gjergjin, Nevruzin, Shën Mitrin, Sari Salltëkun, 

dhe në këto festa pinin verë të kuqe dhe raki. Edhe në vendbanime të tjera shqiptare, 

si në Pogradec, Mitrovicë, Kaçanik etj., sipas burimit të mësipërm, ekzistonin teqe 

bektashiane, çka flet për shtrirjen relativisht të gjerë të këtij sekti islamik deri në vitet 

60-70 të shekullit XVII. 

Një nga qendrat e spikatura të bektashizmit shqiptar ishte bërë qyteti i Krujës, ku disa 

dëshmi interesante, siç janë gurët e varreve me simbole bektashiane që datojnë 

përkatësisht në vitet 1717 e 1728, flasin qartë për praninë e këtij urdhri në qytet të 

paktën që nga dhjetëvjeçarët e parë të shekullit XVII. Lidhjet e ngushta të Krujës me 

bektashizmin  duken qartë edhe në faktin se, krahas disa teqeve e zavijeve (teqe të 

vogla) bektashiane, në rrethinën e qytetit ka ekzistuar në Kreshtën e Malit edhe vendi 

i  shenjtë  me  emrin  e  Sari  Salltëkut,  qendër  e  njohur  pelegrinazhi  jo  vetëm  për 

besimtarët e këtij sekti, por edhe për njerëz të besimeve të tjera. 

Ritmet e përhapjes  së bektashizmit  në radhët e popullit shqiptar  u shpejtuan  gjatë 

gjysmës së dytë të shekullit XVIII dhe fillimeve të shekullit XIX, kohë kur urdhri i 

mësipërm  fitoi  mbështetjen  e  Ali  pashë  Tepelenës,  sundimtarit  të  Pashallëkut  të 

Janinës. Duke qenë kundërshtar i pushtetit qendror osman, në mënyrë të vetvetishme 

pashai tepelenas u afrua me korpusin e jeniçerëve, në këtë kohë opozitar i pushtetit 

sulltanor. Me këtë shpjegohen prirjet e tij adhuruese ndaj sektit bektashian, i cili ishte 

fe sunduese në radhët e jeniçerëve. Madje, thuhet se vetë Ali Pasha përqafoi 

bektashizmin  dhe bëri çmos për fuqizimin  e këtij urdhri në Shqipëri.  Sundimtari  i 

Janinës u lidh ngushtë edhe me një nga misionarët e bektashizmit në Shqipëri, Sheh 

Memiun (Sheh Mimi), veprimtaria e të cilit ishte veçanërisht e spikatur në Krujë dhe 

në rrethin e saj, ku u ndërtua në vitin 1802 edhe një teqe me emrin e tij. 

Kryeqendra e pashallëkut, Janina, ishte kthyer në vendqëndrim për mjaft dervishë e 

misionarë të ndryshëm të urdhrit bektashian, të cilët vinin nga Stambolli apo qendra të 

tjera të Perandorisë  Osmane,  të larguar  prej andej  për arsye  të ndryshme.  Brenda 

territorit  të  pashallëkut  dervishët  bektashianë  gjenin  kushte  të  përshtatshme  dhe 

trajtim të privilegjuar nga ana e Ali Pashës. Atyre u viheshin në dispozicion shuma të 

hollash dhe ndërtesa për banim, ndërsa në mjaft raste edhe prona të konsiderueshme. 

Kështu, Sheh Bursaliu i ardhur nga Anadolli, shef i një teqeje në Prevezë, gëzonte një 

benefic vjetor prej 20 000 frangash dhe një shtëpi të kushtueshme,  kurse një tjetër 

dervish me prejardhje nga Maroku, Seid Ahmet Efendiu (misionar diplomatik i Ali 

Pashës), u pajis me prona tokësore të konsiderueshme  me të ardhura prej më se 20 

000 frangash, duke u emëruar njëkohësisht edhe si sheh i një teqeje pranë qytetit të 

Pargës. 

Një tjetër dinjitar i urdhrit bektashian  në Pashallëkun  e Janinës,  Sheh Ahmeti nga 

Siria, shef i një teqeje në hyrje të qytetit të mësipërm, zotëronte gjithashtu sipërfaqe të 

gjera tokësore me të ardhura të lakmueshme. 

Pas likuidimit të korpusit të jeniçerëve nga sulltan Mahmuti II më 15 qershor 1826, në 

Stamboll dhe në qendra të tjera të Perandorisë Osmane, shpërtheu një stuhi e fortë 

dhune  e  represioni  kundër  urdhrit  bektashian.  Në  kryeqytetin   e  perandorisë   u 

shkatërruan  mjaft  teqe të këtij urdhri,  u arrestuan,  u burgosën,  u ezekutuan  ose u 

dëbuan baballarë,  dervishë, si dhe u konfiskuan  libra të shumtë. Mirëpo nuk kaloi 

shumë kohë dhe urdhri bektashian filloi ta rimarrë veten me shpejtësi. Nga ana tjetër, 

furtuna kundërbektashiane e sulltan Mahmutit II në viset shqiptare kaloi pa pasoja të 

rënda, duke mos përjashtuar këtu ndonjë ndikim negativ që ushtroi në këtë drejtim 



  

rivaliteti midis Ali pashë Tepelenës si mbrojtës i bektashizmit  dhe Bushatllinjve  të 

Shkodrës si mbrojtës të islamit sunit dhe kundërshtarë të bektashizmit. 

Pas bektashizmit, halvetizmi ishte sekti (tarikati) kryesor islamik që depërtoi në viset 

shqiptare. Emri i këtij sekti lidhet me themeluesin e tij Omer el Halveti nga Tabrizi i 

Iranit (shekullit XIV). Rëndësi të veçantë në historinë e këtij sekti ka figura e Sejid 

Jahja Shirvaniut (mesi i shekullit XV) nga Bakuja, i cili njihet si themelues i vërtetë i 

tij. Praktika fetare e sektit halveti konsiston në tërheqjen e besimtarit në një dhomë të 

veçuar për të kryer ritin e “zikrit”, rit i cili lidhet me përmendjen e Zotit me zë të lartë 

nën emra të ndryshëm të gjetur posaçërisht për një gjë të tillë. 

Shehlerët dhe dervishët halvetinj në të shumtën e kohës, kanë qenë aleatë të pushtetit 

politik osman në ruajtjen dhe konsolidimin e islamit sunit në vendet e sunduara dhe në 

luftërat e tij kundër fuqive të krishtera. 

Fillesat e përhapjes së halvetizmit në tokat shqiptare i takojnë fundit të shekullit XIV 

dhe gjysmës së parë të shekullit XV. Megjithatë, depërtimi i këtij sekti në mesin e 

popullit shqiptar bëhet më i dukshëm duke filluar nga gjysma e parë e shekullit XVI. 

Vendpërhapja e tij fillestare u bënë krahinat e Shqipërisë Jugore. Qendrat kryesore ku 

u  vendosën  misionarët  halvetinj  qenë  Delvina  dhe  Vlora.  Nxitësi  kryesor  i  këtij 

procesi ishte Jakup Efendiu, një nga shehlerët e dëgjuar të këtij sekti në këtë kohë, 

ndërsa  qendër  e  rrezatimit  halvetian  për  krahinat  e  lartpërmendura  ishte  qyteti  i 

Janinës, ku, që në vitin 1390 ishte themeluar një teqe e këtij sekti nga Gazi Evrenoz 

beu me autorizimin e sulltan Bajazitit I. 

Duke u nisur nga fakti se në Berat, Korçë, Elbasan dhe në Vlorë në fund të shekullit 

XV dhe fillim të shekullit XVI dëshmohet të jenë themeluar teqe halvetiane, do të 

pranohet se përhapja gjeografike e këtij sekti ishte zgjeruar jo pak. Evolucioni i këtij 

procesi shpejtohet edhe më shumë gjatë shekullit XVIII, shekull gjatë të cilit tarikati 

halvetian shton praninë e vet edhe në Kosovë dhe në trevat shqiptare në Maqedoninë 

Perëndimore. Kjo shihet në rrjetin e teqeve halvetiane që themelohen gjatë kësaj kohe 

në këto treva. Kështu, Prizreni, Gjakova, Rahoveci, Manastiri, Kërçova etj., u bënë 

qendrat kryesore të halvetizmit. 
 

 
 

1. 6. Rrjedhojat e përhapjes së islamit 

 
Përhapja e islamizmit në trojet shqiptare ishte një proces me rrjedhoja të shumanshme 

për jetën ekonomike, shoqërore dhe kulturore të popullit shqiptar. Rezultati kryesor i 

këtij procesi ishte fakti se në strukturën konfesionale të tij tashmë përfshihej si pjesë 

përbërëse popullsia myslimane. Prania e saj konstatohej qartë veçanërisht në qytete, 

në  të  cilat  ku  më  herët  e  ku  më  vonë,  në  përshtatje  me  ecurinë  e  procesit  të 

islamizimit, u krijuan mëhallët (lagjet) myslimane krahas atyre të krishtera. Mëhallët 

e reja myslimane u krijuan e u zgjeruan kryesisht në pjesën e re (jashtë kështjellave) 

të qytetit. Deri në fund të shekullit XVI mëhallët  myslimane  ishin bërë realitet në 

qytetet e Shkodrës (8), Pejës (13), Prizrenit (8), Prishtinës (11), Vuçiternës (7) etj. Më 

pas, gjatë shekullitXVII  mëhallët e veçanta me popullsi myslimane  duken edhe në 

qytetet e Beratit (20), Elbasanit (18) etj. Për emërtimin e mëhallëve të reja myslimane 

u përdorën  emra të njerëzve të shquar të krahinës ku ndodhej qyteti, të krerëve të 

esnafeve  ose të klerikëve  myslimanë.  Në disa  raste  mëhallët  përmenden  edhe  me 

emrat e xhamive apo të mesxhideve që ishin ndërtuar aty. 

Ndryshimet  në  strukturën  fetare  të  popullit  shqiptar  si  rrjedhim  i  depërtimit  të 

islamizmit,  u  pasqyruan  edhe  në  arkitekturën  dhe  urbanistikën  e  vendbanimeve 

shqiptare.  Një numër  kishash  u shndërruan  në xhami, ndërkohë  që u ndërtuan  me 



  

shumicë objekte të reja të kultit islamik, si xhami, teqe, shkolla (medrese),  qendra 

bamirësie (imarete) etj., duke i shtuar kështu pamjes urbanistike të vendbanimeve në 

të  cilat  u  përhap  islamizmi,  një  aspekt  islamiko-oriental.   Normat  dhe  rregullat 

islamike   u  shtrinë   edhe   në  fushën   e  organizimit   të  veprimtarisë   ekonomike, 

veçanërisht të zejtarisë në qytete. 

Islamizimi i popullsisë shqiptare ishte një proces me ndikime të ndjeshme edhe në 

shumë aspekte të kulturës shpirtërore. Në doket, martesat dhe në krijimtarinë artistike 

(gojore  dhe  të  shkruar)  u  dukën  shpejt  elementët  e  kulturës  islamiko-orientale. 

Martesat  në përgjithësi  filluan  të bëheshin  brendapërbrenda  secilit  komunitet  fetar 

(djemtë myslimanë me vajza myslimane, ndërsa ata të krishterë me vajza të krishtera), 

ndërkohë që popullsia e islamizuar nisi të dallohej edhe nga mënyra e veshjes. Më të 

spikatura këto dallime ishin në veshjen e grave myslimane që banonin në qytete, të 

cilat filluan të përdornin ferexhenë për të mbuluar pjesërisht ose tërësisht fytyrën në 

publik. 

Duke filluar të paktën që nga gjysma e dytë e shekullit XVI, në një pjesë të mirë të saj 

edhe krijimtaria letrare u zhvillua sipas modeleve islamiko-orientale.  Nga ana tjetër, 

gjurmët që la procesi i islamizimit në jetën e shoqërisë shqiptare të kohës u shoqëruan 

me ndikime  të dukshme  edhe në fondin leksikor  të shqipes.  Një numër jo i paktë 

fjalësh e shprehjesh me prejardhje turko-arabe depërtuan në sfera të veçanta, sidomos 

në emërtesën e artikujve të përdorimit shtëpiak, të gjellëtarisë etj. 

Me përhapjen e fesë islame në viset shqiptare, u thellua më tej diversiteti fetar, gjë që 

potencialisht krijonte kushte për përçarjen dhe shpërbërjen e kombit shqiptar. Mirëpo 

një gjë e tillë nuk ndodhi, për arsye se realiteti i ri fetar ishte një mozaik i vendosur 

mbi  një  shtrat  të  fuqishëm,  të  përforcuar  në  rrjedhën  e  historisë  nga  veprimi  i 

faktorëve  të konvergjencës,  siç  ishin  tiparet  etnopsikologjike,  gjuha  dhe kultura  e 

përbashkët etj. Nga ana tjetër, ashtu sikundër krishterimi (ortodoks apo katolik), edhe 

islami  te  shqiptarët  përgjithësisht  mbeti  një  fe  popullore  (veçanërisht  në  pjesën 

fshatare  të  popullsisë),  larg  intolerancës  dhe  fanatizmit  doktrinar.  Për  më  tepër, 

përhapja  në  viset  shqiptare  e  sekteve  (tarikateve)  të  ndryshme  islamike  krahas 

islamizmit (sunit) e zbuti mjaft klimën e marrëdhënieve ndërfetare në trevat shqiptare. 

Një rol të veçantë në këtë drejtim luajti urdhri bektashian, i cili duke qenë i afërt me të 

dy besimet kryesore, Krishterimin dhe islamizmin, duke predikuar tolerancën dhe 

mirëkuptimin  mbarëshqiptar,  kontribuoi  në frenimin  e prirjeve  ndarëse  në gjirin  e 

popullsisë dhe në fuqizimin e lidhëzave të unitetit mbi baza etnike e kombëtare. 

Të dhënat e dokumentacionit historik përbëjnë vërtetimin më të sigurt për ekzistencën 

e tolerancës dhe të bashkëjetesës pa probleme të shqiptarëve të besimeve të ndryshme. 

Misionari katolik Pjetër Mazreku në një raport të tijin dërguar Selisë së Shenjtë të 

Romës më 1633 jo pa habi theksonte: “Meqenëse rrijnë vazhdimisht bashkë, shumë 

sende nxënë të krishterët nga të pafetë (myslimanët - shën. i aut.) si p.sh. me kremtue 

ditën  e  premte  që  asht  festa  kryesore  e  turqve  (myslimanëve  -  shën.  i  aut.)  dhe 

bestytni të pafund. Turqit (myslimanët - shën. i aut.), si të rrjedhun nga të krishterët, 

ruajnë shumë zakone të të krishterëve; përsa u përket festave, ftojnë njeni-tjetrin ndër 

morte, ndër kremtime dhe kur bajnë dasma. Shumë nga këta të krishterë tue marrë e 

dhanë me ta, besojnë se edhe ata shelbohen (shëndetësohen - shën. i aut.), në qoftë se 

kryejnë  disa të këqia...”.  Këtë  të vërtetë  e vinte  re edhe një vëzhguese  e huaj në 

Stamboll, e cila më 1717 në lidhje me shqiptarët shkruante: “Këta njerëz, që jetojnë 

midis të krishterëve dhe muhamedanëve dhe që nuk ua kanë marrë dorën 

mosmarrëveshjeve fetare, deklarojnë se nuk janë aspak në gjendje të gjykojnë se cili 

besim  është  më  i miri.  Por,  për hir të së vërtetës,  ata i ndjekin  me  maturi  të dy 

besimet.  Shkojnë  në  xhami  të  premteve  dhe  në  kishë  të  dielave,  duke  nxjerrë  si 



  

pretekst se në ditën e gjykimit do të kenë mbrojtjen e profetit të vërtetë; mirëpo, se 

kush  na  qenka  ky  profet,  nuk  janë  në  gjendje  ta  përcaktojnë  në  këtë  botë”. 

Veçanërisht gjatë shekujve kur procesi i islamizimit të popullsisë shqiptare ishte në 

zhvillim  e  sipër,  vija  dalluese  midis  pjesës  së  krishterë  dhe  asaj  të  islamizuar  të 

popullsisë  paraqitej  jo fort e theksuar.  Kështu,  p.sh., në mjaft raste ndryshimet  në 

përkatësinë fetare u shpërfillën në sfera të tilla të rëndësishme të jetës shoqërore, siç 

ishin  marrëdhëniet  martesore.  Burimet  historike  të  shekullit  XVII-XVIII  jo  rrallë 

ofrojnë të dhëna sipas të cilave vajza të krishtera martoheshin me djem të islamizuar 

dhe se këta të fundit u kërkonin priftërinjve katolikë që grave të tyre të krishtera t‟u 

jepeshin  sakramentet  e shenjta  (pagëzimi,  kungimi,  rrëfimi  etj.).  Për më tepër,  në 

kundërshtim  me  rregullat  fetare,  ata  kërkonin  që  edhe  fëmijët  e  lindur  nga  këto 

martesa të përziera të pagëzoheshin në kishë. Ishin të shumta rastet kur edhe familje 

tërësisht të islamizuara u kërkonin priftërinjve pagëzimin e fëmijëve të vet. Në zonën 

fshatare sidomos, toleranca në zbatimin e normave dhe të porosive të fesë islame ishte 

akoma  më  e  shprehur.  Siç  ka  theksuar  dijetari  shqiptar  Fan.  S.  Noli,  fshatarët 

shqiptarë në rast nevoje, pa ndryshim feje, trokasin me radhë në derën e priftit, të 

hoxhës e të babait. Në mesin e popullsisë së kësaj zone ishin pothuajse të panjohura 

dukuri  të  tilla,  si  mbulimi  i  fytyrës  së  grave  etj.  Në  këtë  segment  të  popullsisë 

shqiptare, për shkak të prirjeve konservuese më të fuqishme, bashkëjetesa e traditave 

parakristiane (pagane), kristiane dhe islamike, ishte më karakteristike sesa në mjedisin 

qytetar. 

Nga ana tjetër, pjesëmarrja e përbashkët e popullsisë shqiptare si të krishterë, ashtu 

dhe myslimane, në lëvizjen çlirimtare antiosmane, flet qartë për cektësinë e ndarjes 

fetare përballë vetëdijes së bazuar në njësinë kombëtare. Midis të tjerash, këtë fakt e 

përforcon  edhe  Pjetër  Budi,  një  nga  prelatët  katolikë  dhe  intelektualët  e  shquar 

shqiptarë të shekullit XVII, i cili në një projekt të vetin të vitit 1621, për organizimin e 

kryengritjes çlirimtare në Shqipëri, llogariste si pjesëmarrës në të jo vetëm pjesën e 

krishterë, por edhe atë myslimane të popullit shqiptar. 

Thellimi  i ndryshueshmërisë  fetare  gjatë  sundimit  osman,  për  shkak  të kalimit  të 

pjesës më të madhe të popullsisë katolike dhe asaj ortodokse në fenë islame, nuk e 

cenoi karakterin etnik të popullit shqiptar, përkundër pohimit të ndonjë studiuesi se 

popullsia e islamizuar bashkë me fenë humbiste edhe ndërgjegjen kombëtare. Duhet 

theksuar  se  në  viset  shqiptare  pranë  vijës  së  takimit  me  etni  të  huaja,  procesi  i 

islamizimit  ishte  një  nga  faktorët  që  ndikuan  në  përveçimin  etnik  të  popullsisë 

shqiptare dhe të trojeve të saj nga popujt fqinjë. Një gjë e tillë mund të thuhet sidomos 

për  brezin  kufitar  enik  që  fillon  nga  trevat  shqiptare  veriore  (sot  gjenden  brenda 

kufijve politikë të Malit të Zi) dhe vazhdon në ato verilindore (Kosova) dhe lindore 

(viset shqiptare brenda kufijve politikë të Maqedonisë së sotme). 

Në kundërshtim  me të vërtetën, në një pjesë të mirë të historiografisë  së huaj dhe 

veçanërisht në veprat e historianëve sllavë, sidomos kur është fjala për viset shqiptare 

verilindore dhe lindore (përkatësisht Kosova dhe trevat shqiptare në Maqedoni), kanë 

qarkulluar  e qarkullojnë  teza që synojnë në një paraqitje të deformuar  jo vetëm të 

pamjes etnike të viseve të lartpërmendura në të shkuarën historike, por edhe të 

bashkëlidhjes së procesit të islamizimit me realitetin etnik të këtyre viseve. Teza të 

tilla konvergojnë në idenë se islamizimi në Kosovë është dukuri që si kohë u përket 

kryesisht  shekullit  XVIII-XIX  dhe që lidhet  me “eksodin”  e malësorëve  shqiptarë 

drejt  tokave  të  Kosovës   dhe  të  Maqedonisë,   ngjarje   kjo  që  paska  shoqëruar 

“shpërnguljet  e mëdha serbe” pas luftërave austro-osmane  të viteve 1689-1690 dhe 

1737-1738. Sipas mbrojtësve të pikëpamjeve të tilla, ardhësit shqiptarë të islamizuar 

që mbushën  hapësirën  “e boshatisur”  të Kosovës  dhe të Maqedonisë  Perëndimore 



  

islamizuan edhe banorët e mbetur sllavë, duke sjellë kështu, pas islamizimit të tyre 

edhe “shqiptarizimin” e këtyre territoreve. 

Në fakt, shqyrtimi i kujdesshëm i të dhënave historive që ofrojnë burimet e shekullit 

XVI-XVII të shpie në përfundime të kundërta me pohimet e lartpërmendura. Viset e 

Kosovës dhe viset e tjera shqiptare në Maqedoninë e sotme u bënë pjesë e procesit të 

islamizimit,  si  proces  unik  që  përfshiu  tërë  hapësirën  etnike  shqiptare.  Madje, 

popullsia e viseve të lartpërmendura, për shkak të rrethanave politike e shoqërore të 

veçanta  në të cilat ndodhej  në prag të vendosjes  së sundimit  osman,  dallohej  për 

hershmërinë e fillimeve të kalimit në islamizëm dhe për ritme më të larta të zhvillimit 

të  këtij  procesi  në  krahasim  me  pjesën  tjetër  të  popullit  shqiptar.  Mjafton  të 

përmendim se që në fund të shekullit XVI rreth 60% e popullsisë qytetare të Kosovës 

dhe të trevave shqiptare  në Maqedoninë  Perëndimore  ishte islamizuar.  Po të kemi 

parasysh se gjatë shekullit XVII jo vetëm popullsia qytetare, por edhe ajo fshatare 

kaloi masivisht në fenë islame, duket qartë se realiteti i ri fetar në trevat shqiptare të 

lartpërmendura (islamizimi i shumicës dërrmuese të popullsisë vendase), ishte krijuar 

përpara luftës austro-osmane të viteve 1689-1690 dhe së ashtuquajturës “shpërngulje 

serbe” që ndodhi pas saj. Prandaj  është plotësisht  e qartë se në këto vise kemi të 

bëjmë  me islamizim  të popullsisë  shqiptare,  banuese  shekullore  e këtyre vendeve. 

Përkatësia etnike shqiptare e popullsisë së Kosovës dhe të trevave shqiptare lindore 

(të Maqedonisë së sotme Perëndimore), duket edhe në faktin se në defterët osmanë të 

regjistrimit të popullsisë (gjysma e dytë e shekullit XVI) shumë banorë të islamizuar 

të këtyre viseve ende ruanin  si mbiemra  emrat e krishterë  të prindërve  të vet ose 

mbiemra nga sfera e antroponimisë karakteristike shqiptare (Bardh, Gjin, Gjergj etj.). 

Për shqiptarësinë e popullsisë së islamizuar të viseve të lartpërmendura jep të dhëna 

bindëse edhe relacioni i prelatit katolik Pjetër Mazreku, i cili në vitin 1623 informonte 

se Prizreni kishte 12 000 banorë myslimanë, shumica e të cilëve ishin shqiptarë. 

Duke  qenë  se  që  përpara  luftës  austro-osmane  të  viteve  1689-1690,  islamizmi  u 

përhap masivisht në radhët e popullsisë shqiptare dhe jo asaj serbe, dhe se popullsia e 

islamizuar formonte shumicën dërrmuese të krejt popullsisë banuese në territorin e 

sotëm  të  Kosovës  dhe  në  viset  shqiptare  lindore,  natyrshëm  del  përfundimi  se 

popullsia  sllave  e këtyre  viseve  nuk  përbënte  veçse  një pakicë  kundrejt  shumicës 

etnike shqiptare. Në këtë mënyrë, popullsia autoktone e këtyre anëve, sikundërse e 

tërë popullsia shqiptare e islamizuar, ndërroi vetëm përkatësinë fetare duke ruajtur të 

pandryshuar përkatësinë etnike shqiptare. 

Ndërkaq, lipset thënë se përhapja e islamit në Shqipëri gjatë kohës së pushtimit osman 

ndikoi mjaft fuqishëm edhe në sferat e tjera të jetës, sidomos kjo sa i përket sferës së 

kulturës dhe mënyrës së të menduarit. Në këtë drejtim, një rol të rëndësishëm luajtën 

pa dyshim shkollat fetare dhe medresetë, të cilat, në kurrikulat e tyre, krahas mësimit 

të bazës dokrinare të besimit islam, kishin edhe lëndë të tjera, të cilat lidheshin me 

artet, shkencat, letërsinë, retorikën, etikën etj. 
 

 
 

2. Përthyerja në mendim dhe në gjuhë 

 
Pushtimi osman, sikundërse vërehet qartazi edhe më lart, solli një varg ndryshimesh 

rrënjësore në vend, që nga forma administrative  dhe fetare, deti tek ato ekonomike 

dhe shoqërore, duke ndikuar në mënyrë të përshkalluar në vetë format e jetesës dhe të 

të menduarit, çka nuk mund të mos pasqyrohej edhe në gjuhë. 



  

2. 1 Ndikimet në strukturën e simbolikës dhe metonimisë 

 
Të menduarit është aftësia përmes të cilës njeriu hyn kuptimësisht në marrëdhënie me 

botën, realitetin rrethues, ku përfshihen edhe të tjerët, dhe me vetveten si pjesë e kësaj 

bote, e këtij realiteti rrethues. Gjatë rrjedhës historike popujt kanë krijuar dhe lëvruar 

forma dhe shprehje të ndryshme të marrëdhënieve të qenësishme që kanë krijuar me 

botën në të cilën jetojnë dhe punojnë. Në këtë drejtim, aspekti më i spikatur është 

padyshim forma vizuale. Format vizuale janë të parat përmes të cilave popujt kanë 

mëtuar të shprehin jetën dhe marrëdhëniet që kanë arritur të ngërthejnë me botën në të 

cilën jeton, madje, shumë kohë përpara se të lindte gjuha si sistem shenjash grafike, të 

cilat,  nga  ana  e  tyre,  janë  pjesë  e  këtij  vizualizmi.  Kështu,  shumë  kohë  përpara 

shkrimit, diçka rreth 40 mijë vjet përpara erës së re, vërejmë të shfaqen shenjat e para 

të njeriut vizualizues. 

Vështirë të besohet se këto forma shprehëse kanë ardhur nga një popull i vetëm, nga 

“një popull në ekspansion”, si të thuash, ndërkohë që është më e besueshme teza që 

ngre një nga etërit e psikanalizës, Carl Gustav Jung, në lidhje me teorinë e arketipëve, 

apo ajo e formave simbolike, e lëvruar nga James George Frazer-i, Ernst Cassirer-i 

dhe  Mircea  Eliade
188

.  Krahas  ndryshimeve,  të  cilat  janë  më  së  tepërmi  fryt  i 

zhvillimeve historike të mëvonshme, popujt shfaqin përafri në rrafshin antropologjik 

dhe kulturor. Për shembull, në periudhat mitologjike, dukuritë e dhunshme të natyrës 

(bubullimat,  rrufetë)  shiheshin  si  forca  dhe  si  rrezik  në  të  gjithë  popujt,  dhe  një 

perceptim i tillë nuk lidhej me ndonjë veçori “klimaterike” të një vendi të caktuar, për 

aq sa të tilla dukuri ndodhin  në mbarë  lëmshin  e dheut.  Këtu zë fill nocioni  i së 

“keqes”.  Krahas  kësaj  “pikturat”  dëshmojnë  edhe  jetën  e  bashkësisë  primitive, 

kryesisht  jetën  e  gjahut.  Kësisoj,  shumë  përpara  sesa  qenie  “që  shkruan”,  njeriu 

shfaqet si qenie “që ngjyros”, në fund të fundit, një qenie vizualizuese. Pikërisht në 

këtë drejtim lipset kërkuar edhe pikënisja në lidhje me sistemin simboliko-metonimik 

të  gjuhës.  Një  sistem  i  tillë  shfaqet  pjesë  thelbësore  e  një  gjuhe  të  caktuar,  dhe 

funksioni i tij kryesor shfaqet më së tepërmi i natyrës vizuale, sesa thjesht semantike. 

Madje, në këtë drejtim,  lipset thënë se funksionin  e saj semantik  gjuha e realizon 

përmes vënies në lëvizje të këtij sistemi simboliko-metonimik.  Përpara se të jetë një 

njësi semantike, fjala është një njësi simbolike, siç ka treguar Humboldt-i. 

Ky simbolizëm tregon prirjen e njeriut drejt vizualizmit, i cili lehtëson mjaft ndjeshëm 

edhe komunikimin. Për këtë arsye, për shembull, pikturat janë vështruar shpeshherë si 

një tekst i shkruar për analfabetët. Natyrisht, është e vështirë të nxjerrim në pah me 

përpikmërinë  që kërkon  të arrijë një hulumtim  shkencor  se cilat janë shkaqet  dhe 

faktorët ndikues të kësaj prirjeje të njeriut drejt vizualizmit. 

Ajo çka shprehim në lidhje me syresh nuk është përpos se fryt interpretimi, gjithnjë 

anakronist, i përftuar nën dritën e kategorive të ndryshme historike. Sidoqoftë, ajo çka 

mund të themi sot me një shkallë jo të vogël sigurie është fakti se kjo prirje drejt 

vizuales  ka qenë  një nga faktorët  dominues  që shpunë  në lindjen  e grafemave,  e 

imazheve gjuhësore. 

Gjuhët mund të ndryshojnë nga njëra-tjetra qoftë në aspektin grafematik, qoftë në atë 

metonimiko-simbolik. Në të shumtën e herëve, gjuhët mund të pësojnë jo ndryshime, 

deri edhe “revolucion rradikal” në aspektin grafematik, duke huazuar një sistem tjetër 

shenjash  grafike,  si në  rastin  e shkencave  ekzakte,  për  shembull,  apo  në rastin  e 
 

 
188 Shih: Carl Gustav Jung, Prolegomeni allo studio scientifico della mitologia, Einaudi, Roma 1994, f. 

220; James G. Frazer, The Golden Bough, Oxford University Press, Oxford 1994, f. 38-42; Ernst 

Cassirer, Philosophy of Symbolic Forms, vëll. I, Yale University Press, 199910, f. 76-78; Mircea Eliade, 
Myth, Language and Reality, Beacon Press, Boston 2001, f. 23-32. 



  

shqipes, që në kongresin e Manastirit përqafoi alfabetin latin, duke lënë një herë e 

mirë pas krahëve alfabetin osman me germa arabo-perse i përdorur gjerësisht nga disa 

poetë “bejtexhinj” dhe atë grek, i përdorur nga Kristoforidhi në një nga përkthimet që 

i bëri Dhiatës së Re, apo si në rastin e turqishtes, e cila më 1928 përqafoi   alfabetin 

latin, edhe kjo për arsye politike, për aq sa i përgjigje vështrimit të Ataturkut drejt 

perëndimit; kjo vlen edhe në ditët tona në rastet e vendeve si Azerbajxhani, 

Turkmenistani   etj.   fill   mbas   ndryshimeve   politike   të  viteve   ‟90,   kahen   drejt 

përvetësimit të alfabetit latin. Porse, në aspektin simboliko-metonimik, gjuhët shfaqen 

më  të  kufizuara  në  dukurinë  e  ndryshueshmërisë;  sistemi  simboliko-metonimik  i 

gjuhës nga njëra anë qëndron i hapur ndaj “prurjeve”, ndërkohë që, nga ana tjetër, 

ruan mëvetësinë e vet. Sistemi simboliko-metonimit është pjesë e gjuhës së vështruar 

si “ormë jete”
189

. Për rrjedhojë, që ky sistem të ndryshojë, duhet të ndryshojë “forma e 

jetës”, porse, një ndryshim radikal i kësaj forme jete nuk do të ishte tjetër veçse lindja 

e një “forme” të re “jete”, e cila do të shënjonte edhe fundin e një gjuhe dhe lindjen e 

një gjuhe të re. 

Pjesë e sistemit simboliko-metonimik të gjuhës janë similitudat e ndryshme, si 

metonimitë,  metaforat etj. Similitudat janë pjesë e “lojës   gjuhësore”
190

, e cila, nga 
ana e saj, është pjesë e qenësishme e një “forme jete”, në fund të fundit e veprimtarisë 
gjuhësore të folësit. Për rrjedhojë, njëlloj si në rastin e vizualizmit, edhe në rastin e 

sistemit simboliko-metonimit,  tërë sa mund të themi shfaqet fryt i një interpretimi, i 

një vështrimi në retrospektivë, një anakronizëm, si të thuash, i gërshëtuar me një qasje 

multiprospektive.  Arsyeja është e thjeshtë: për të depëtuar  në sistemin sismboliko- 

metonimik  të  një  gjuhe,  është  e  nevojshme  të  depërtosh  në  atë  formë  jete  që  i 

përgjigjet kësaj gjuhe, duke e vështruar si “një tekst” që tashmë ekziston paraprakisht. 

Të depërtosh në thelbin e një “forme jete” është një sipërmarrje e vështirë, pavarësisht 

se bëhet fjalë për një vështrim retrospektiv. Të depërtosh në një formë jete kërkon me 

pa tjetër mundësinë e qasjes “empatike”, çka shfaqet thjesht një pamundësi. “Përse një 

qen e pret të zotin të mbërrijë të mërkurën, dhe jo të martën?”, shkruan Wittgenstein-i, 

duke vijuar: “nëse një luan do të fliste, sërish do ta kishim të pamundur ta kuptonim; 

përse, cila është arsyeja e kësaj pamundësie? Ŕ Sepse e kemi krejtësisht të pamundur 

të depërtojmë në formën e tij të jetës: të kuptosh një gjuhë do të thotë të rrokësh një 

formë  jete.”
191    

Kjo  pamundësi   e  qasjes  empatike  shfaqet  epistemologjikisht   si 

horizonti kufizues i çdo sipërmarrjeje shkencore. Për ta ilustruar këtë pamundësi, le të 

marrim si shembull metaforën. Ende edhe sot e gjithë ditën, përpjekja për të hedhur 

dritë rreth shkakësive  të parme të metaforës  është e destinuar  të dështojë.  Është e 

pamundur që të përcaktojmë si lind një metaforë. Mekanizmi i përftimit të tyre vijon 

të mbetet ende i panjohur, madje, edhe “i errët”, nëse do të ndiqnim Hegel-in, i cili në 

Enciklopedia e shkencave filozofike shprehet në mënyrë domethënëse: “Grishja për të 

menduar pa fjalë është përpjekje e pakuptimtë... Shpeshherë, me të drejtë, shprehemi 

të mendimit se realiteti i epërm s‟është përpos se e pashprehshmja, e pafjalshmja. Në 

të vërtetë, e pashprehshmja, e pafjalshmja, është mendimi i errët, mendimi në fazën e 

fermentimit, i cili nuk bëhet i qartë përveçse në çastin kur arrin të shtratëzohet brenda 
 
 

 
189  Në lidhje me gjuhën si “formë jete” (“Form of life”), shih: Ludwig Wittgenstein, Philosophical 
Investigations, Blackwell Publishers, Oxford 1999, § 19, f. 8; § 23, f. 11; Anthony C. Grayling, 

Wittgenstein, shqip nga Shpëtim Doda, Ideart, Tiranë 2007, f. 176. 
190 Ibidem, § 23, f. 11; Anthony C. Grayling, Wittgenstein, shqip nga Shpëtim Doda, Ideart, Tiranë 

2007, f. 176. 
191 Ibidem, § 32, f. 18; Anthony C. Grayling, Wittgenstein, shqip nga Shpëtim Doda, Ideart, Tiranë 

2007, f. 177. 



  

fjalës.”
192     

Parë   nga   ky   drejtim,   metafora   i   qëndron   konceptit   njëlloj   si   e 

pashprehshmja dhe e pafjalshmja i qëndron “fjalës”; ajo krijon një hendek, një çarje 

në  zinxhirin   e  prosedeve   vërtetuese   dhe  në  atë  të  dëftorëve   dhe  vendos   në 

shkundullima   sizmike   dhe   plasarit   paq   strukturën   homogjene   të   paraqitjeve 

konceptuale.  Metafora nuk është “mendimi në fazë fermentimi”,  por vetë procesi i 

“fermentimit” të mendimit si i tillë. Kështu, të depërtosh në gjenezën e saj, do të thotë 

shprehimisht të depërtosh në të fshehtat e algjebrës alkimike të një procesi të 

papërsëritshëm,  që tashmë ka kaluar një herë e përgjithmonë,  duke i rrëshqitur paq 

çdo mundësie për të qenë i rrokshëm dhe i vëzhgueshëm empirikisht. Një pamundësi 

e tillë përforcohet akoma edhe më tepër, nëse mbajmë parasysh vështirësitë e 

pakapërcyeshme që krijon pamundësia e një përftese empatike, i cila nuk vlen thjesht 

dhe vetëm në rastet e komunikimit  të një mendjeje  me një tjetër, por edhe të një 

mendjeje të një çasti të caktuar, me të njëjtën mendje në një çast tjetër. Për rrjedhojë, 

e vetmja rrugëdalje, është shmangia e të tilla përpjekjeve; çdo përpjekje për të 

përkufizuar shkakësinë parake të metaforave nuk është tjetër përpos se një sipërmarrje 

subjektive,  një  aventurë  brenda  një  Holzweg-u,  brenda  një  rruge  që  nuk  të  shpie 

askund, për të cituar një shprehje të Heidegger-it. 

I ndryshëm shfaqet rasti i ontologjisë sa i përket synimeve të para, arsye për të cilën 

jemi përpjekur ta ndjekim jo pak në këtë punim. Metaforat “mund” dhe “duhet” të 

shijohen dhe të interpretohen në rrafshin e signifiant-it. Në këtë drejtim, interpretimi i 

metaforave shfaqet sa interesant, po aq edhe dritëhedhës, sidomos sa i përket signifié- 

së, vetë realitetit që ajo mëton të shprehë. 

Vështruar në rrafshin e signifiant-it, vetë metafora është një similitudë e shkurtuar: 

Skëndërbeu ishte një luan. Në një metaforë të tillë nuk përhasim krahasimin mes dy 

termave, një abstrakt, dhe tjetri konkret, pasi të dy jepen të shkrirë në një imazh të 

vetëm. Kjo shkrirje përbën vetë mekanizmin formal të metaforizimit. Ndërkaq, gjërat 

shfaqen interesante, në rast se i kushtojmë vëmendje tërë sa vënia në lëvizje e këtij 

mekanizmi krijon në rrafshin e signifié-së. Për shembull, metafora Skëndërbeu ishte 

një luan mëton të përçojë idenë se, për disa njerëz, Skëndërbeu shpaloste disa nga 

tiparet e një luani, shprehimisht, fuqia, guximi, shpirti luftarak, trimëria, vendosmëria 

etj. Parë nga ky drejtim, vërejmë se rol përcaktues në përftimin e realitetit të shprehur 

nga metafora, të vetë signifié-së, nuk është elementi gjuhësor, por një element jashtë- 

gjuhësor; në këtë rast, fjala është shprehimisht për një element kodifikues, i cili buron 

dhe vepron brenda një kulture të caktuar, e cila, në një kohë dhe vend të caktuar, duke 

i ndërveshur objekteve disa tipare të caktuara, u krijon mundësinë që të kthehen në 

metafora
193

. 

Vështruar sipas qasjes së mësipërme, metafora shfaqet një figurë apo “informacion” 

kulturor e antropologjik; vështrimi i të njëjtës metaforë brenda kulturave të ndryshme 

i përgjigjet një signifié-je të ndryshme, për aq sa procesi i metaforizimit  ndërlidhet 

drejtpërsëdrejti  me përzgjedhjen  e vetëm disa cilësive të një objekti, dhe kalimin e 

tyre në një objekt tjetër pa pasur kurrfarë nevoje për të vendosur ndonjë përcaktor të 

ndërmjetëm,  i cili të luajë rolin e shpjeguesit  apo të ndërmjetësuesit  kuptimor mes 

“figurës” letrare dhe “bashkësisë” brenda të cilës qarkullon
194

. Ç‟do të thotë kjo? - 

Tek metafora Skënderbeu është një luan, signifié-ja, vetë ato cilësi të përzgjedhura 

nga tërë cilësitë e luanit, janë të qarta për tërë pjesëtarët e bashkësisë kulturore brenda 
 

 
192 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche, Laterza, Roma 1996, f. 450. 
193 

Krh., për shembull, Umberto Eco, I limiti dell’interpretazione, Bompiani, Milano 1990, fq. 142-161. 
194   Krh., për shembull, Richard Rorty, Hesse and Davisdon on Metaphor, në Proceedings of the 

Aristotelian Society, Supplementary Volume 61, fq. 283-96, ku  mungesa e  këtyre elementëve të 

ndërmjetëm në rrafshin kuptimor jepet si një nga tiparet thelbësore të metaforës. 



  

të cilës përdoret; për shembull, nga pjesëtarët e bashkësisë shqiptare, askush nuk do të 

ngarendte të shihte tek metafora në fjalë idenë se Skënderbeu paraqitet si një egërsirë 

e frikshme dhe grabiqare, që nuk lë rastin të zhbrinjojë gjallesat më të pafuqishme se 

vetja. Kjo na vendos jo thjesht dhe vetëm përpara subjektivizmit të përzgjedhjes apo 

vlerësimit  të njeriut konkret, të Skëndërbeut,  por edhe të vetë figurës abstrakte,  të 

luanit, të atyre cilësive dhe tipareve që ky paraqet për pjesëtarët e bashkësisë në fjalë. 

Ndërkohë, i ndryshëm do të ishte rasti kur gjendemi përpara një bashkësie tjetër; në 

disa bashkësi të tjera, luani vështrohet nën dritën e disa tipareve të tjera nga fuqia, 

guximi, shpirti luftarak, trimëria, vendosmëria etj. Kështu, për shembull, në Dhjatën e 

Vjetër lexojmë shprehjen apo lutjen e Davidit: “Shpëtomë nga goja e luanit”
195

, ku 

goja e luanit jepet si metaforë e botës së Ferrit; porse, nga ana tjetër, në po të njëjtën 

traditë, nën dritën e disa tipareve të tjera, po e njëjta metaforë jepet edhe si simbol i 

drejtësisë (luanët në fronin e Solomonit), çka krijon jo pak luhatje në interpretim, për 

aq sa e njëjta metaforë shënjon dy realitete jo thjesht të ndryshme, por të përkundërta. 

E njëjta dukuri vërehet edhe në Dhjatën e Re; një nga tiparet e luanit është edhe sjellja 

e tij e njohur dhe tipike në lidhje me gjurmët e putrave, të cilat i fshin me anë të 

bishtit,  për  t‟i  shpëtuar  kësisoj  paq  gjurmimit  të  gjahtarëve.  Një  veprim  i  tillë,  i 

vështruar në trajtën e një tipari, u përvetësua nga bashkësia e hershme e krishterë si 

një metaforë e Krishtit, i cili me ardhjen apo zbritjen e tij në tokë fshiu shenjat dhe 

gjurmët e mëkatit. Më pas, tek Apokalipsi,  luani jepet si një ndër katër shtazat që 

qëndronin rreth fronit të Hyut. Nga ana tjetër, shën Ipoliti nxjerr në pah po të njëjtën 

fytyrë të dyfishtë të luanit: “per leonem antichristum intelligitur” - metafora e luanit 

paraqet  Antikrishtin
196

.  Vështruar  nga ky drejtim,  për të përcaktuar  signifié-në,  në 

fund të fundit, nëse luani paraqitet si metaforë e Krishtit apo e Antikrishtit, është e 

rëndësishme të ngërthejmë vetë kontekstin kulturor, antropologjik, botëkuptimor dhe 

shpirtëror  brenda  të  cilës  zë  vend  metafora.  Interpretimi  i  një  metafore  lind  dhe 

zhvillohet përmes një përvetësimi, bashkëveprimi dhe ndikimi të ndërsjellë mes një 

interpretuesi dhe vetë metaforës; rezultati i këtij interpretimi  mundësohet qoftë nga 

natyra e vetë metaforës (tërësia e cilësive të përzgjedhura  të një objekti të dhënë - 

elementi abstrakt i metaforës - që ndërmbarten në një objekt tjetër - elementi konkret i 

metaforës), qoftë nga kuadri i përgjithshëm i njohurive enciklopedike të një kulture të 

caktuar, shprehimisht këtu, të kulturës brenda të cilës lindi, u zhvillua dhe lëviz vetë 

metafora si e tillë. Në këtë drejtim, huazimet metaforike që një gjuhë shfaq nga një, 

apo më shumë gjuhë, përkojnë me huazime në rrafshin kulturor dhe botëkuptimor. 

Kështu, për shembull, në rastin e metaforës së trajtuar, e cila është e hershme, luhatja 

që figura e luanit kishte në Mesjetë të lë shteg për të hamenduar për një huazim të saj 

nga turqishtja e periudhës së perandorisë osmane, e cila, nga ana e saj e pati huazuar 

nga  kultura  arabe;  fjala  është  për  përshkrimin  metaforik  të  Profetit  si  “luan  [i 

Allahut].”, aq më tepër kur fjala është për një kafshë që ndër shqiptarët është bërë e 

njohur në kohët e vona. Në të njëjtin drejtim shkojnë  edhe metaforat  e “shejtan”, 

“xhind”,  “deve”  etj.,  të  cilat  në  shqip  mbartin  po  atë  përzgjedhje  që  shfaqin  në 

turqishten e periudhës së perandorisë osmane; kështu, për shembull, në të dy gjuhët, 

“shejtani”  dhe  “xhindi”  përdoren  qoftë  me  ngjyresa  negative,  qoftë  me  ngjyresa 

pozitive;  qoftë  për  të nxjerrë  në  pah  ligësinë  (në  rastin  e shejtanit)  apo  gjendjen 

mendore   dhe  psikologjike   (në  rastin  e  xhindit),   qoftë  për  të  nxjerrë  në  pah 

“gjallërinë”, “shkathtësinë”, “mprehtësinë” (në rastin e shejtanit), apo “mençurinë”, të 

qenit  “gjeni”  (në  rastin  e  xhindit).  Sa  i  përket  metonimisë,  krahas  pranisë  së 

 
195 Psalmi 22, v. 22 
196  Një trajtim të kësaj metafore në rrafshin semiotik, e gjejmë tek Umberto Eco, Semiotica e filosofia 

del linguaggio, Einaudi, Torino 1984, fq. 104 



78  

toponimeve (Stambolli), kemi edhe emërtimet e institucioneve (Porta e Lartë), porse, 

gjithsesi, këto janë të vështira për t‟u evidentuar, për shkak sa të mungesës së provave 

shkencërisht  të vërtetueshme  të burimit  të tyre; shprehje  të tilla si “mbaj vesh”, e 

gjejmë të pranishme qoftë në shqip, qoftë në turqishten e periudhës së perandorisë 

osmane,  qoftë  në  gjuhë  të  tjera  (krh.  it.,  prestare  orecchio;  angl.  lend  ear  to 

somebody). 
 

 
 

2.2 Përthyerja në gjuhë 

 
Ndryshim në gjuhë shfaqet në mënyrë të përshkalluar, për shkak sa të ekzistencës së 

një  kulture  pararendëse  në  vend,  po  aq  edhe  të  dendësisë  me  të  cilën  trysnia  e 

faktorëve  të  tjerë,  kryesisht  shoqërorë  dhe  politikë,  u  ushtruan  në  periudha  të 

ndryshme, çka shpesh i ka shtyrë gjuhëtarët shqiptarë dhe albanologët e huaj të flasin 

për një periodizim  të këtyre ndikimeve.  Ndërkaq,  një periodizim  i tillë, sa ç‟është 

shkencërisht më se i nevojshëm, aq është edhe delikat, dhe kërkon një vështrim shumë 

më   të   gjerë   sesa   qëmtimi   i   gjuhësisë   së   evidencave   gjuhësore   (evidential 

linguistics)
197

, ku shembullin më të qashtërt e hasim pa as më të voglin dyshim tek 

letërsia shqipe e periudhës së mesjetës. 

Deri  në  fillim  të  periudhës  së  pushtimit  osman  tradita  kulturore  shqiptare  ishte 

kryesisht  e karakterit  parashkrimor,  e mbështetur  në traditën  e krijimtarisë  gojore. 

Pavarësisht se në kohët tona kemi një varg dëshmish që flasin për ekzistencën e një 

tradite shkrimore, siç është ajo e fratit të urdhrit domenikan Guillaume Adale, 

kryeipeshkëv i Tivarit, i cili në një relacion latinisht të vitit 1332 shkruan se kanë në 

përdorim në librat e tyre shkronjat latine edhe pse gjuha e tyre është fare e ndryshme 

nga latinishtja; apo dëshmia që sjell vetë Barleti tek “Rrethimi i Shkodrës”, kur pohon 

se ka pasur në dorë kronika të shkruara në gjuhën e popullit (in vernacula lingua), 

sërishmi, nga pikëpamja tekstologjike, asgjë nuk mund të thuhet me siguri. Nga ana 

tjetër, vlen të sjellim në vëmendje se tradita e krijimtarisë gojore përfshinte në vetvete 

një larmi zhanresh letrare, që nga epika, deri tek lirika dhe gojëdhënat dhe legjendat, 

një pjesë  e të cilave  është  e vështirë  të përcaktohen  sa i përket  kronologjisë.  Në 

mënyrë të veçantë, një vështirësi e tillë i brendashkruhet traditës lirike, ku për shkak 

të vetë tipareve të zhanrit (sundimi vetjakes Ŕ zëri poetik, përvoja, përjetimi, ndjenja, 

koha etj. Ŕ mbi atë shoqërore), është e pamundur të përcaktohet koha e krijimit të tyre. 

Në këtë drejtim, i vetmi “monument” letrar që mund të trajtohet si “dokument” i kësaj 

tradite gojore Ŕ për të sjellë në kujtesë binomin konceptual monument/dokument  të 

Jacques LeGoff-it
198  

Ŕ është krijimtaria epike, e përmbledhur nën emërtimin “Eposi i 

Kreshnikëve”,  i cili  në  kuadër  të temës  që po trajtojmë  meriton  një  vëmendje  të 

veçantë. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

197 Shih: Lars Johanson dhe Bo Utas, Evidentials, Mouton de Gruyter, Berlin New York 2000. 
198 Jacques LeGoff, Documento/Monumento, në: Enciclopedia Einaudi, vëll. V, Einaudi Editore, Torino 

1978, f. 38-48. 
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2. 2. 1 Eposi i Kreshnikëve dhe pranitë e turqizmave në të 
 

 
 

2. 2. 1. 1. Kronologjizimi i Eposit të Kreshnikëve 
 

 
 

Ndryshe nga sa vërejmë në rastin e krijimtarisë lirike, përcaktimi kronologjik i Eposit 

të Kreshnikëve shfaqet sipërmarrje relativisht e lehtë, ku, afërmendsh, me shprehjen 

“përcaktim kronologjik” nuk kemi parasysh datimin e saktë të tij në bazë vitesh, por 

në bazë periudhash të njohura historike. 

Në këtë krijimtari Ŕ e njohur si “epika heroike” Ŕ përmblidhen rapsoditë historike dhe 

tregimet  legjendare,  të cilat këndohen  kryesisht  ndër trojet veriore të banuara  prej 

shqiptarëve, sidomos mbi lumin Drin, duke përfshirë Krajën, Malësinë e Madhe, 

Dukagjinin,  Nikaj-Merturin,  Malësinë  e  Gjakovës  etj.,  por  edhe  në  jug  të  Drinit, 

sidomos në Pukë, Lumë e Dibër; ndërkaq ai rastiset dhe në Lezhë, Krujë dhe krahinat 

veriore të Elbasanit e të Librazhdit. Nëpërmjet malësorëve, të zbritur që nga fillimi i 

këtij shekulli e këtej, si edhe të kosovarëve të shpërngulur, ato kanë ardhur deri në 

rrethet Elbasan, Durrës, Lushnjë e Fier
199

. Ndaj dhe sot e në ditët tona aty jeton një 

cikël  i gjerë  poetik,  sa i lashtë  e madhështor  nga  ana  ideore  e artistike,  aq edhe 

kompleks  e  kompakt,  që  përbën  një  pjesë  të  rëndësishme  të  epikës  legjendare 

shqiptare, e që jeton jo thjesht si një relik i nderuar dhe i çmuar etnokulturor,  por 

kryesisht për mesazhin e madh që sjell, rezistencën në emër të lirisë, të së drejtës e të 

dinjitetit, si dhe për vlerat e larta artistike. 

Vendin kryesor në epikën heroike e zënë rapsoditë kushtuar kreshnikëve  si Muji e 

Halili,  Gjergj  Elez Alia etj. Me gjithë  numrin  e shumtë  të motiveve  e varianteve 

ekzistuese, këto rapsodi kanë një farë përbashkësie që u jep atyre karakterin e një cikli 

unitar epik. Në qendër të këtij cikli qëndrojnë bëmat e çetës së kreshnikëve, si edhe 

kundërshtarët e tyre, “kralë” e “kapedanë” veçanërisht nga viset bregdetare. 

Lufta e kreshnikëve është vendosur në një kohë e në një ambient që s‟njeh ende armët 

e zjarrit.  Nga brendia  e tyre dhe botëkuptimi  shoqëror,  nga elementët  artistikë  që 

përmbajnë, këngët e kreshnikëve të çojnë në një periudhë më të hershme se shekujt e 

pushtimit osman. 

Sikurse shumica e popujve evropianë,  në këtë kohë (në shekullit XV) shqiptarët  e 

kishin  kaluar  “shekullin  e  epopesë  legjendare”,  e  cila  me  kohë  ishte  formuar  si 

gojëdhënë letrare kombëtare, që qarkullonte gojë më gojë e brez pas brezi, duke marrë 

nga koha në kohë gjurmë, dëshmi e jehona të tyre. 

Hershmëri të thellë historike dëshmojnë veçmas dy tipare të rëndësishme të figurave 

mitologjike të ciklit verior: karakteri i tyre matriarkal, nga njëra anë, dhe ktonik, nga 

ana tjetër. Kjo është një anë tjetër e çështjes së autoktonisë së popullit që i ka krijuar. 

Në eposin helenik hyjnitë janë matriarkale e patriarkale. Heronjtë e eposit shqiptar 

janë bij të Ajkunës. Për herë të parë në epos babai shfaqet me figurën e Mujit në 

raport  me Omerin  (ose “shtatë Omerat”).  Figurë qendrore  është Ajkuna  që ka një 

autoritet të madh. Muji dhe Halili formalisht nuk kanë babë, ata janë bij të një nëne që 

urdhëron shtëpinë dhe e marrin fuqinë prej zanave. 

Tipari matriarkal i figurave mitologjike të epikës legjendare theksohet nga fryma e 

përgjithshme e rapsodisë së njohur të Gjergj Elez Alisë. Janë gjurmuar e janë gjetur 

gjurmë të kulturës bizantine, si kërkimi i haraçit nga bajlozi “tim për tim” (oxhak për 

oxhak). Por, në thelbin e vet, burimi tragjik i rapsodisë së Gjergj Elez Alisë është 
 
 

199 Krh, Zihni Sako, Studime Për Folklorin, ASHSH Ŕ IKP, Tıranë 1984. 
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mbarimi i epokës së flijimit të njeriut (gruas) për një vepër, për një fushatë apo për 

haraç. Gjergj Elez Alia amniston përgjithnjë gruan nga flijimi. 

Karakteri ktonik (tokësor) i hyjnive të eposit shqiptar thekson karakterin autoktonik të 

popullit.  Ndryshe  prej  poemave  homerike,  ku  hyjnitë  kanë  një  hierarki 

shumëshkallëshe   (nëntokësore),   në  eposin  shqiptar  figurat  mitologjike   të  botës 

shqiptare janë tokësore. Në folklorin rrëfimtar, duke përfshirë eposin dhe përrallat, 

nuk ekziston “e bukura e qiellit”. Krahas me “të bukurën e dheut” (të kësaj toke) në 

traditën etnofolklorike  të vendit dalin e bëhen bashkë figura të tilla si shtojzovallet 

(aglutinim  i  “shtojua  zot  vallet”),  shtojzorreshtat  (“shtojua  zot  rreshtat”),  “ato  të 

lumet”, shita. 

Cikli shqiptar i kreshnikëve  përmban një ndërthurje tiparesh të eposeve antike dhe 

atyre evropianë të periudhës mesjetare. Por ka më shumë tipare të eposeve antike se të 

atyre mesjetare. Një varg argumentesh  folklorike janë në të mirë të një përcaktimi 

kronologjik relativ të burimit të eposit në periudhën e kalimit prej ilirëve te shqiptarët, 

prej ilirishtes te shqipja, prej periudhës së fundme të romanizimit në përballjen me 

dyndjet sllave. 

Eposi shqiptar sundohet fund e krye nga konflikti i bartësve të tij me popullsinë e 

ardhur në Ballkan, ai mban vulën e dyndjeve sllave. Eposi shqiptar s‟u krijua qysh në 

kontaktet e para me popullsinë e ardhur. Vetë rapsoditë e këtij cikli bëjnë të njohur se 

të tjera gjëra ndodhnin  “kur kem‟  pas‟ besë me krajli”.  Këto fakte dhe arsyetime 

lejojnë të mbrohet mendimi se në epos, pavarësisht nga karakteri i tij shumështresor, 

megjithatë, ekziston një “kohë e parë”. Ajo përkon me shekullit VII-VIII, kur ndodhin 

proceset  më  të  rëndësishme   divergjente   të  brendshme  në  kulturën  etnike,  kur 

vërtetohen shndërrimet cilësore kulturore, si kalimi nga ilirishtja te shqipja. Pikërisht 

në këtë periudhë vendësit përballen me dyndjet sllave në Ballkan dhe njohin pak nga 

pak karakterin ekspansiv të tyre. 

Faktet folklorike të eposit çojnë në kultin e dheut të të parëve, në mitin e vendlindjes, 

në shenjtërimin  e bjeshkës,  në hyjnizimin  e dheut,  në  atë kuptim  që gjermanët  e 

përdorin këtë fjalë kur thonë “land”. Ndonëse të kufizuara, në epos ka të dhëna me 

karakter etnoveçues, që gjenden të trashëguara në botën shpirtërore shqiptare. Këto 

fillojnë me dallimin “të vetët - të tjerët”, që është një nga shenjat më të hershme të 

ndërgjegjes së bashkësisë. Ndonëse më shumë mund të flitet për një nocion “landi”, 

vendlindjeje, sesa për një hapësirë të përcaktuar qartë, prapë vetëdija e një atdheu që i 

bën bartësit e eposit të ndihen mes tyre “të vetët” del aty-këtu. 

Një   tjetër   faktor   kryesor   në   mos   në   përcaktimin   kronologjik   të   “Eposit   të 

Kreshnikëve”, së paku në hershmërinë e tij, është edhe ai i strukturave gjuhësore dhe i 

përdorimit të trajtave foljore të hershme, të cilat në epos janë ruajtur të ngurosura dhe 

të fosilizuara,  siç është folja “gjegjem”  në kuptimin  “dëgjoj”,  “fillue” në kuptimin 

“nisem”, folja “djerg” në kuptimin vepror kalimtar Ŕ “dërgoj”, “çoj”, “zbres diçka a 

dikë”, forma foljore “nderin” në vend të “nderojnë”  ose “nderonjën”,  përmbysja  e 

gjymtyrëve  të kohës së kryer jo thjesht për të përcjellë  një lëvizje  taksonomike  Ŕ 

“pshtue kam”, “dalë kanë” Ŕ në vend të “kam pshtue”, “kanë dalë” etj. Elementet 

gjuhësorë  kanë  qenë  elementet  e  pakontestueshmë   që  i  kanë  shtyrë  studiuesit 

objektivë që të pranojnë pothuajse njëzëri lashtësinë e eposit shqiptar të kreshnikëve. 
 

 
 

2. 2. 1. 2 Prania e turqizmave në Eposin e Kreshnikëve 

 
Pavarësisht se datojnë shumë kohë përpara pushtimit osman, në këngët e “Eposit të 

Kreshnikëve” hasemi me një varg zërash të periudhës së perandorisë osmane, sidomos 
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në ligjërim, në onomastikë dhe në toponime, siç është rasti i Tunës, formës në turqisht 

për Danubin. Në këtë drejtim, do të mjaftonte të sillnim në vëmendje këngën e Omerit 

të Ri
200

: 
 

 
Lum e lum për t‟Lumin Zot, nu‟ 

jemë kanë e Zoti na ka dhanë! Kur 

ish kanë nji plak i moçëm 

Mashkull n‟votër s‟i ka metë 

Nji baloz n‟mejdan po i del 

Edhe i letër po m‟ia çon. 

Letrën plaku po ma kndon, 

E me lot ai po e loton: 

-Sot nji javë n‟mejdan me m‟dalë 

ka qitë çika e ei paska thatë: 

-Pash nji Zot, babë, qi t‟ka hanë, 

sh‟ka asht letra po ekndon 

e me lot fort po e loton? 

 
-Le, mori çikë, ty Zoti t‟ruejtë! 

 
Rrezik zi kishem qillue Ç‟se 

kam lemos me u gëzue. Mue 

balozi m‟lypë mejdan, 

un jam plakë edhe jam zhgrehë, 

nuk po muj me dal n‟bejleg. Ka 

qitë çika e i paska thanë: 

-Aspak, babë, ti dert mos ki; 

 
kur t‟dalë drita, ajo daltë e bardhë 

 
 

200 Folklori Shqiptar II, Epika Legjendare, Vëllimi i Parë, IF, Tiranë 1966
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ke m‟u veshë, babë, ke me u mbathë, 

për me ra n‟agajt t‟Jutbinës, agajt 

s‟t‟lanë jo me u koritë, 

kur ka dalë drita, daltë e bardhë, 

 
mirë asht‟ veshë plaku e mirë asht‟ mbathë, 

për Jutbinë heret asht‟ fillue 

agë m‟kuvend m‟i ka bashkue. 

Hallin agvet mirë jua ka dertue 

Mue bajlori m‟lypë n‟mejdan, 

m‟lypë n‟bejleg me te me u pre, 

pash i Zot, agaj, u ka thanë 

un jam plakë e tash jam mbetë. 

Kurrsesi agajt me gojë nuk kanë folë, 

As me sy nuk po e shikjojnë. 

Shum-e paret plaku po jau njehë, 

nuk ndigjojnë me i prekë me dorë.. 

 
Sikundërse vërehet, në këto vargje hasemi me gjashtë turqizma. Sa i përket pranisë së 

tyre, në gjykimin tonë, ajo lidhet kryesisht me të qenit e eposit fryt i një tradite gojore. 

Ndërsa tradita shkrimore e fikson tekstin në pandryshueshmëri, ajo gojore na vendos 

përballë një teksti të hapur ndaj procesit të ndryshueshmërisë tekstore, shpeshherë në 

varësi deri edhe të vetë rapsodit që e përcjell, siç na kanë treguar homerologët më me 

zë të fillimshekullit që lamë pas
201

. Në këtë drejtim, këngët tona të kreshnikëve nuk 

patën fatin e epopeve  të njohura  të njerëzimit –  të Gilgameshit  asumer p.sh, që u 

fiksua me shkrim si krijim artistik që 4000 vjet përpara, as të poemave të pavdekshme 

homerike që na bënë të njohur një realitet historik të shek X-IX para erës sonë, as të 

Ramajanës dhe Mahabarasë, që hedhin dritë mbi pikëpamjet kozmogonike të indasve 

të disa shekujve para poemave homerike, as të regjisrimeve të para të “Marshimit të 

Nibelungëve”  dhe  të “Këngëve  të Rolandit”,  të cilët u përkasin  shekujve  XII. Të 

përcjellë gojë më gojë nëpër shekuj, ata shtresuan në përmbajtjen e tyre një aktualizim 

dhe përditësim të vazhdueshëm;  për rrjedhojë, prania e turqizmave  në shtresimet  e 

 
201 Krh., për shembull, Adam Parry, The Making of Homeric Verse: Collected Papers of Milman Parry, 

Oxford University Press, Oxford 1971. 



83  

“Eposit të Kreshnikëve” lipset parë, më së pari, si pjesë e kësaj ndryshueshmërie dhe 

përpunimi të vazhdueshëm në kohë dhe në hapësirë. Më pas, vështruar në një kuadër 

më të ngushtë, Ajo që për ne është më interesantja është fakti se shohim që turqizmat 

këtu janë krejt  “të freskëta”.  Për të qenë më të saktë theksojmë  se, studimet  mbi 

ndikimet e turqishtes në shqipen kanë nxjerrë në pah se shumë turqizma si aga, usta, 

pasha, shumësin në shqipe e marrin me prapashtesën  po tuke Ŕllar. Ndërkaq lipset 

thënë se rapsodi popullor arrin t‟i rezistojë këtij ndikimi kaq të dëmshëm, siç është 

edhe kalku gjuhësor,  prej të cilave kemi jopak sot. Që do të thotë se fjala aga në 

shumës ka dalë me aga Ŕ agajt, agve dhe nuk ka marrë shumësin me Ŕllar agallar, 

agallarëve. 
 

 
 

3.1 Kronologjia e turqizmave në shqipe 

 
Duke mbajtur parasysh tërë sa u përpoqëm të sillnim në vëmendje përmes kuadrit të 

mësipërm,  mund të hidhemi tek çështja e kronologjizimit  të turqizmave  në gjuhën 

shqipe, e cila ka tërhequr vazhdimisht vëmendjen dhe interesin e studiuesve. Në këtë 

drejtim kemi parasysh konsideratat e shprehura si nga albanologë dhe studiues të huaj, 

ashtu edhe nga studiuesit  shqiptarë  në këtë fushë dijeje, të cilët po i paraqesim  të 

pëmbledhur si vijon: 

 
1.  Albanologu  i  shquar  austriak  Norbert  Jokl  (1877-1942)  ishte  ndër  të  ftuarit  e 

qeverisë shqiptare në festimet e organizuara  me rastin e 25-vjetorit  të Shpalljes  së 

Pavarësisë  në  nëntor  1937.  Publicisti  dhe  përkthyesi  i  njohur  Tajar  Zavalani  e 

shfrytëzoi këtë rast për të zhvilluar me të një bisedë rreth çështjes së përdorimit të 

turqizmave  në gjuhën  e shkruar  shqipe.  Norbert  Jokli shpjegon  se në periudhën  e 

Rilindjes lufta kundër turqizmave  ishte pjesë e luftës për pavarësi. Por 25 vjet pas 

arritjes së Pavarësisë, kur shteti shqiptar kishte marrëdhënie miqësore me Republikën 

e Turqisë, N. Jokli shprehet për një qëndrim më objektiv ndaj turqizmave. Sipas tij 

nuk është as e drejtë, as e nevojshme që të nxirren nga përdorimi turqizmat e rrënjosur 

me kohë në gjuhën e popullit dhe që kuptohen nga të gjithë, duke i zëvendësuar me 

fjalë të reja ose huazime nga gjuhët perëndimore, që populli nuk i kupton
202

. 

"Purizma,  fillon Profesor Jokli, që shihet ndër disa botime shqipe nuk më duket e 

arsyeshme. Sidomos mënia kundër fjalëve tyrqishte është shumë e përhapur ndër juve. 

Ësht' e vërtetë se në të kaluemen keni patur shumë arësyena të urrenit çdo send qi 

kishte lidhje me Tyrqin e vjetër. Ishte gjë fare e natyrshme  që deri sa luftonit për 

Pamvarësinë t'uej, të quhej si një shfaqje patriotizmi lufta kundër çdo të mbeture të 

sundimit  të huaj. Por tani që keni njëzet e pesë vjet jete të pamvarur,  tani që me 

Tyrqin e përtrimun jetoni si miq të mirë, është koha të bëheni pak ma objektivë. Nuk 

më duket gja e drejtë, as edhe e nevojshme,  që të çporni nga përdorimi  ato fjalë 

tyrqishte që janë rrënjosur me kohë në gjuhën e popullit; sidomos kur fjalën tyrqishte 

që e kuptojnë të gjithë, e zëvëndësoni me ndonji fjalë të huaj që s'e kupton askush, ose 

një pakicë shumë e vogël. Pastaj mos harroni se përhapja e fjalëve tyrqishte nuk ka 

ndodhur vetëm në Shqipëri. Ky ësht një fenomen që ndeshet në gjith Ballkanin. Në 

sërbishten edhe në greqishten e sotme gjenden radhazi fjalë tyrqishte. Kjo shpiegohet 

mbassi tyrqit kanë prurë Urbanismin në sinisinë ballkanike, e njëkohësisht edhe fjalët 

që kanë lidhje me jetën e qytetit. Prandaj kini pak mëshirë për fjalët tyrqishte. Mos e 
 
 

 
202 Emil Lafe, Një gjykim i Norbert Joklit lidhur me qëndrimin ndaj turqizmave, Perla, X3, 2005. 
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shani gjuhën duke kujtuar se po e spastroni. Puna nuk ësht' aqë ne fjalët e huaja se sa 

ne shpirti i gjuhës, të cilin duhet t'a ruani nga çdo bastardim."
203

 

2. Sotir Kolea (1872-1945) dorëshkrim Fjalor të orientalizmave të shqipes. 

3. Nga studimet e bëra rezulton që 4405 orientalizma kanë depërtuar në gjuhën shqipe 

nëpërmjet turqishtes
204

. 

4. Gjon Buzuku “Meshari”, mesi i shekullit të XVI me rreth 200 faqe, ka vetëm 5 

turqizma; 

5. Frang Bardhi, Fjalori latinisht-shqip “Dictionarium latino-epiroticum”, me rreth 

4500 fjalë latine dhe rreth 2600 fjalë shqipe, gjejmë 75 turqizma; 

6. Pjetër Bogdani “Ceta e profetëvë” “Cuneus Prophetarum”, me rreth 400 faqe botuar 

në shek. XVII, turqizmat janë më pak. 

7. Julia Balovic (1693) nga 488 fjalë, 77 janë turqizma. 

8. Francesko Maria da Leçe (1702) dorëshkrimin  Fjalor italisht–shqip me mbi 6000 

fjalë, gjenden 350 turqizma. 

9.Grottaferrata (1710) Fjalori iatlisht-shqip me 929 fjalë, 19 fjalë janë turqizma 

10. Nezim Frakullës 1706 Fjalorth shqip-turqisht  identifikohen 78 fjalë shqipe dhe 

elemente osmane. 

11. Teodor Kavaliotit (1774) fjalor greqisht-arumanisht-shqip-latinisht  të gjenden 34 

turqizma. 

12. Marko Boçarit, Noti Boçarit, Krisyaq Kallogjinit, titulluar Fjalor i greqishtes së re 

dhe të shqipes së thjeshtë (1809),  me 1494 fjalë gjithsej që ka libri, 187 prej tyre janë 

turqizma. 

13. William  Martin  Leake,  Kërkime  në Greqi  (1814),  dhe Fjalori  greqishte  e re- 

anglisht-shqip, me rreth 2100 fjalë gjenden shumë turqizma. 

14. Shemimi Shkodra, Fjalori shqip-turqisht (1835), me fjalë të rralla shqip e turqisht. 

15. Ritter von Xylander, në  Gjuha e shqiptarëve (1835). Pasi krahasoi 3500 fjalët, që 

i nxori nga Dhjata e Re e Korfuzit (1827), nga vepra e Kavaliotit, Leake-ut dhe Da 

Leçe-s,  me  gjuhë  të  ndryshme  pranoi  vetëm  190  turqizma  përmbi  1600  fjalë  me 

paralele në gjuhët indoevropiane, rreth 23%. 

16. Johan Georg Han, Studime shqiptare (1853-1854), Fjalori shqip-gjermanisht, me 

6216 fjalë, 140 turqizma. 

17.  Dhimitër  Kamarda,  Sprovë  e  gramatologjisë  krahasuese  mbi  gjuhën  shqipe 

(1864) dhe Shtojcën e saj (1866), ka mjaft turqizma. 

18. Andrea Dara, Fjalor arbërisht-italisht   (7000 fjalë) dhe Fjalor italisht-arbërisht, 

(6000 fjalë) Trapani (Sicili), 1867/1868. Gjenden turqizma. 

19.  Daut  Boriçi,  Abetare  shqip,(1861,1869,1881),   Gramatikë  shqipe,  dorëshkrim 

(para 1896), Fjalor turqisht-shqip, dorëshkrim (1896). 

20. Ali Ulqinaku,  Fjalor  turqisht-shqip  dhe Fjalor  shqip-turqisht  (1899)  me 1334 

faqe dhe 27000 fjalë, gjenden shumw turqizma. 

21. Thimi Mitko, Fjalori shqip-greqisht i veprës Bëleta shypëtare (1878), në Fjalorin 

shqip-greqisht, dorëshkrim (1835-1886), në Fjalorin bisedor trigjuhësh italisht- 

greqisht-shqip, dorëshkrim (para vitit 1890), nxorri turqizma nga kwngwt popullore. 

22. Augusto Dozon, Manual i gjuhës shqipe (1879), Fjalor shqip-frëngjisht, me rreth 

2500 fjalë, ka 233 turqizma. 

23. Louis Benloe, në Analizë e gjuhës shqipe (1879), trajton elementet orientale në 

shqipe. 
 

 
 

203 
Përpjekja Shqiptare, Intervistë e publicistit Tajar Zavalani me albanologun Norbert Jokl, 1938. Nr 

13. f, 45-46. 
204 Tahir Dizdari, Fjalor i Orientalizmave në Gjuhën Shqıpe, Mileniumi i Ri, Tiranë 2008. 
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24. Franz Miklosich, (1884-1890) Elementet turke në gjuhët evropiane juglindore e 

lindore. Ai dallon një gjerdan huazimesh turke të shqipes. 

25. Gustav Meyer, Sprova dhe studime mbi historinë e gjuhës dhe të folklorit (1885), 

pwrcaktoi se ndwr arbwreshwt e Italisë dallohen qartw turqimat. Sipas tij, prania e 

kwtyre  turqizmave  të bartura  nga gjuha  mëmë  prej andej detit janë  dëshmi  se 

shqipja i ka bërë pak kundërshtim së turqishtes. Në Fjalorin etimologjik të gjuhës 

shqipe (1891),  ndër 5140 fjalë të shqyrtuara  e të analizuara,  ky dijetar  gjeti 1180 

huazime turke, pra 23 % të leksikut shqip. 

26. Julius Pisko, Gjuha shqipe e Veriut (1896) mbështet mendimin se turqizmat janë 

pjesë e mbarë shqipes. 

27. Giacomo Jungg,  Elemente gramatikore të gjuhës shqipe (1881) dhe Fjalor I vogël 

shqip-italisht (1885) dallohen turqizma. 

28. Gasper Benusi, Shqiptari  i mësuem në gjuhë të vet (1890); 

29. Dedë Pasi, Libër për me u mësue me lexue shqyp (1899) 

30. Dodë Koleci, Gramatika ja folmarmja shqyptare (1901) 

31. Gasper JakovaŔMërturi Gramatika e gjuhës shqipe (1904) 

32. Fjalorin e ri të shqypes (1908), me rreth 11000 fjalë, Shoqeria “Bashkimi‟‟ 8 fjalë 

shqipe ka 1 turqizëm, gjenden rreth1300 turqizma. 

33. Anton Busetti, në Gramatika e shkurtër e gjuhës shqipe (1910), sidomos te Fjalori 

italisht-shqip (1911), me 1201 faqe dhe 20000 fjalë gjenden shumë turqizma. 

34. Lubomir Kujunxhiut, Fjalor serbisht-shqip (1902) 

35.Shahin  Kolonja,  Shkronjëtore  a  gramatikë  shqip  (1903)  dhe  Rregulla 

shkronjëtorake të gjuhës shqip (1904). 

36. Gjergj Pekmezi, Gramatikë e gjuhës shqipe (1908) përmend turqizmat e shqipes 

37. Anton Xanoni, Gramatika e gjuhës shqyp (1909) gjenden shumë turqizma, 

38. Thanas V. Floqi, në Gramatika e gjuhës shqipe (1910) 

39.Sali Dukë Dukagjini, Gabim dlirësia apo Shkrolaria e shqypes (1910), u mundua 

të  shpjegojë gramatikën e shqipes  me anë të turqishtes. 

40. Fazil Tirana, Gramatika fillestare e shqipes (1911) gjenden turqizma 
 

 

3. 2. Rreth shtresëzimit  dhe pykëzimit të turqizmave  pas vendosjes së plotë të 

osmanëve në trojet tona 

 
Studimet  mbi shtresëzimin  dhe pykëzimin  e turqizmave  pas vendosjes  së plotë  të 

osmanëve  në trojet  e periudhës  së Arbërit,  mbështeten  në një pjesë  të madhe  tek 

burime e materiale që ishin pak të njohura ose fare të panjohura më parë. Kërkimet në 

këto  fusha,  krahas  studimeve  monografike  sidomos  për  dy  pashallëqet  e  mëdha 

shqiptare njëri në veri e tjetri  në jug të Shqipërisë, për esnafët Ŕ biznesmenët e kohës, 

mullatë e hoxhallarët Ŕ mësuesit dhe profesorët e kohës etj. e kanë bërë më të plotë e 

më të pasur pasqyrën e jetës shqiptare kryesisht në shekujt XVII - XVIII, e deri në 

fundshekullin XIX duke mbushur disa zbrazëti të ndjeshme dhe të qenësishme
205

. 

Është  e vërtetë  se në shekullin  XVII-XVIII  nuk kemi në jetën e popullit  shqiptar 

shndërrime  aq  të  thella  si ato  të  shekullit  të  mëvonshme,  duke  mos  harruar  këtu 

fillimin e islamizimit  ndër shqiptarë, të cilët praktikisht  e   përqafuan këtë fe e për 

pasojë edhe kulturën orientale që barte me vete, por lëvizjet e mëdha të shekullit të 

XIX, qoftë në aspektin e tyre ekonomiko-politik,  dhe qoftë në atë shoqëror e kulturor, 

ndër të tjera, edhe gjuhësor, nuk mund të kuptohen pa një analizë të thelluar të të 

gjitha  hallkave  të jetës të shek.  XVIII  e të më parshëm.  Dukuritë  e këtij shekulli 
 

205 Androkli Kostallari, Rreth depërtimit të turqizmave në gjuhën shqipe gjatë shekujve XVII-XVIII. 
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lidhen me ato të shekullit të XIX, në qoftë se mund të shpreheshim kështu, edhe në 

rrafshin pohues edhe në atë mohues. 

Në njërën anë, ngjarjet e shekullit të XIX janë një rritje dhe një shfaqje e hapët e 

proceseve   progresive   që  kanë  filluar  të  zhvillohen   në  mënyrë  sporadike   e  të 

nëndheshme që në shekullin e XVIII. Nga ana tjetër, lëvizjet e shekullit të XIX lindin 

dhe zhvillohen duke luftuar e duke mohuar tërësisht a pjesërisht një varg elementesh 

qenësore të shekullit të XVIII. Nga kjo  pikëpamje mund të themi se shekulli XIX i 

kundërvihet shekullit të XVIII. Ky proçes dialektik e i ndërlikuar në jetën e popullit 

tonë ka nevojë të ndriçohet më thellë në disa anë, jo vetëm duke i parë drejtpërsëdrejti 

dukuritë e zhvillimit ekonomiko-shoqeror e politik, por edhe duke studiuar se si janë 

pasqyruar  këto  dukuri  në  evolucionon  e  gjuhës  e  të  letërsisë,  që  janë  elemente 

thelbësore të kulturës. Në këtë pjesë të punimit tonë do të japim në mënyrë të 

përmbledhur  pikërisht  disa  nga  vëzhgimet  tona  rreth  depërtimit  të  turqizmave  në 

gjuhën e folur e të shkruar të qyteteve të Shqipërisë sidomos në shekullit e XVIII, 

duke e vështruar këtë depërtim edhe në lidhje me zhvillimin e asaj rryme të re letrare 

që është quatur „‟letërsia shqipe me shkronja arabe‟‟ ose „‟letërsia e bejtexhinjve‟‟, e 

cila, sic dihet, pasi arriti kulmin e zhvillimit në shekullin e XVIII e zgjati jetën e saj 

deri aty nga mesi i shekullit  XIX
206

. 

Në gjuhën e qyteteve të vendit tonë, sidomos të qyteteve të mëdha si Berati, Shkodra, 

Gjirokastra, Elbasani, Kavaja, Korça etj., që nga fundi i shekullit të XVII filloi një 

vërshim i dukshëm i turqizmave. 

Siç folëm gjatë edhe në kapitullin   e parë të punimit  tonë, po të marrim si kriter 

historik për fillimin e depërtimit të turqizmave në shqipen praninë e tyre në të folmet 

e arbëreshëve  të Italisë,  mund  të vemë re se disa turqizma  kishin  hyrë në gjuhën 

shqipe përpara se të vendosej sundimi osman në trojet shqiptare. Dhe siç është vumë 

në dukje, këto huazime të pakta janë marrë kryesisht nga fusha e veshmbathjeve dhe e 

orendive shtëpiake, si p.sh: çarcaf, çorape, gajtan, penxhere etj. ose nga terminologjia 

ushtarake, si psh: fitil, mejdan, daulle etj.
207  

Me pushtimin e pashmagur  që vijoi u 

krijuan kushtet e reja që e lehtësonin këtë depërtim. Por në shekujt XV-XVI e deri 

diku edhe në shekullin e XVI ritmi i hyrjes së turqizmave në shqipen ishte mjaft i 

ngadalshëm. 

Medoemos që, në shekujt XVI -XVII  numri i turqizmave në gjuhën e folur shqipe ka 

qene më i madh  nga ai që pasqyrohet  në veprat  e përmendura  më sipër,  të cilat 

kryesiht janë hartuar nga klerikë katolikë në rradhë të parë për t’i shërbyer fesë së 

krishterë. Megjithatë, edhe këto vepra me përmbajtje zakonisht monovalente e te 

njëaneshme, kryesisht fetare (përmbajtje që sidomos tek Bogdani zgjerohet edhe me 

elementë jo fetare me vlerë historiko-etnografike)  mund të merren, në fund të fundit, 

si një tregues objektiv i gjendjes së atëhershme të leksikut të shqipes. Qëllimi për të 

cilin ato u hartuan e u botuan, nuk mund të mos i detyronte autorët e tyre të merrnin 

parasysh sa më shumë gjendjen reale të gjuhës së folur të vendasve. Përndryshe ata 

nuk do të kuptoheshin nga ato masa të cilave u drejtoheshin. Kështu, sado që të jetë 

zvogëluar numri i turqizmave në veprat fetare të lartpërmendura në ndikimin e 

përmbajtjes së tyre dhe të synimeve subjektive të autorëve të tyre, prapëseprapë ato 

mbeten një dëshmi e peshës specifike mjaft të vogël të turqizmave në gjuhën tonë në 

dy-tre shekujt e parë të pushtimit  osman. Këtë e vërteton nga ana tjetër, edhe një 

krahasim i drejtërdrejt i veprave fetare të këtyre shekujve me veprat jo vetëm fetare, 

por edhe jofetare të klerikëve katolik, të shekullit të XIX, të cilat janë të mbushura me 

 
206 Krh. Poezia e Bejtexhinjve, Uegen 2010. 
207   Krh.  Eqrem  Çabej,  Huazimet  turke,  Studime  Gjuhësore,  f,  64,  dhe  Anton  Krajni,  Hymja  e 

turqizmave në shqipen dhe përpjekjet për zëvendësimin e tyre, Studime Filologjike I, Tiranë.f, 143-151. 
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turqizma,  sepse  pasqyrojnë  vërshimin  e  turqizmave  në  leksikun  e  disa  qyteteve 

sidomos gjatë shekullit XVIII e gjatë fillimit të shekullit XIX. Jemi të mendimit se këtu 

duhet pasur parasysh qëndresa aktive e drejtpërdrejt e popullit tonë për vetë kushteve 

dhe të dhënave  historiko-shoqerore të dy-tre qindvjecarëve të parë të pushtimit, kur 

jeta e qyteteve ishte paralizuar dhe kontaktet e masave fshatare me pushtuesit ishin 

mjaft  të kufizuara.  Ky ka qenë factor  parë në pengimin  dhe ndikimin  gjuhësor  të 

turqishtes mbi shqipen. Prandaj, me të drejtë shekujt XV-XVIII janë quajtur periudha 

e parë e hyrjes së turqizmave në shqipen. Kjo ka qenë periudha kur turqizmat kanë 

hyrë pothuajse vetëm nëpërmjet të gjuhës së folur
208

. 

Shkollat e para që u hapën pas hyrjes së turqve osmanë datojnë nga fundi I shekullit 

XVI, ndёrsa nё shekullin XVII, numri I kёtyre shkollave u rrit me shpejtёsi. Kryesisht 

u pёrhapёn mejtepet, shkollat fetare tё ciklit tё ulёt, me synim pёr tё mёsuar leximin e 

Kuranit.  Ato hapeshin  kryesisht  pranё  xhamive,  ku jepnin  mёsim  hoxhёt  pёrkatёs 

.Kanё ekzistuar deri  vonё, nё fillim tё shekullit XX, nё qytete tё mёdha si Shkodra 

etj. Mё vonё  u hapёn  dhe  njё numёr  i konsiderueshёm  medresesh  (nё nivelin  e 

shkollave  tё  mesme).  Nё  kёto  shkolla  pёrgatiteshin   kryesisht  kuadrot  e  klerit 

mysliman. 

Krahas njohurive fetare, nё mejtepet dhe medresetё turke, jepeshin edhe njohuri   tё 

karakterit laik.Nё shkollat fillore islame mёsohej ; shkrim, aritmetikё, gjuhё arabe dhe 

mёsim i fesё. Eshtё e qartё qё gjuha arabe linte shumё pёr tё dёshiruar. Gjuha arabe 

mёsohej si gjuhё e fesё, dhe e kulturёs islame, por edhe e diplomacisё. Nё Medrese 

ёshtё mёsuar pjesёrisht persishtja, si burim I gjuhёs letrare turke. Mёsohej gjithashtu 

edhe turqishtja.Mёsohej gjithashtu edhe e drejta islame e Sheriatit, filozofia, retorika, 

matematika, gjeometria, astronomia, higjiena etj. 

Nё shumё raste, simbas tё dhёnave dokumentare, mejtepet dhe medresetё ngriheshin 

me ndihmesёn  e popullit.Qё  nga viti 1689 ka tё dhёna qё medresetё  funksiononin 

edhe nё fshat, si p.sh. nё rrethina  tё Beratit. Kjo tregon se nё qytete ato ishin çelur mё 

parё dhe ishin tё pёrhapura jo pak. 

Edhe Elvia Çelebiu (Shek XVII) jep tё dhёna pёr mejtepet dhe medresetё nё 

Shqipёri.Sipas tij në Delvinë kishte tre medrese dhe tri shkolla fillore. Gjithashtu tre 

medrese dhe pesë shkolla fillore kishte Berati, Peqini dhe qytete të tjerë etj. 

Në shekullin XVIII, sidomos me sundimin e Bushatllinjve në veri dhe të Ali Pashës 

në jug (kur për gjysmëshekulli sunduan të pavarur nga pushteti I Sulltanit), kemi një 

zhvillim të mëtejshëm të këtij tipi shkollash, Është për t‟u përmendur  „‟Kompleksi 

arsimor-kulturor‟‟  në  Shkodër,  themeluar  në  vitet  1760-  1770.  Aty  bënin  pjesë 

medreja, konvikti dhe biblioteka, ku u vendosën libra me dorëshkrime nga bibliotekat 

e mëparshme. Ishin vepra kryesisht në gjuhën arabe. Por kishte dhe dorëshkrime në 

gjuhën shqipe, të shkruara në alfhabet arab.Ajo kishte një pasuri prej 3000 volumesh. 

Koleksioni  i  bibliotekës,  i trashëguar  nga  Mustafa  Pasha,  aktualisht  numëron  84 

dorëshkrime. 

Ky ishte një institucion i ngritur simbas modelit të lindjes. Pranë tij dhe në medrese të 

tjera punonin myderizë të shquar, vendas dhe të huaj, të shkolluar në Stamboll,Kajro, 

Bagdat etj. 

Por, në përgjithësi, mësuesit që punuan në Medresenë e Shkodrës ishin shqiptarë; po 

kështu ishte dhe administrate që e drejtonte këtë kompleks.Themelet ishin hedhur që 

në  kohën  e  Mehmet  Pashës.  Por,  në  kohën  e  Karamahmut  Pashës,  kompleksi  u 

zgjerua më shumë salla leximi, mësimi, studimi etj. 
 
 

 
208 Androkli Kostallari, Vep. cit. 
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Aty u arsimuan shumë të rinj, jo vetëm nga Shkodra, por edhe vise të tjera shqiptare, 

ndër të cilët edhe “poetë bejtexhinj‟‟, si: Nazim Frakulla nga Berati. Aty u arsimuan 

edhe shumë personalitete të shquara kombëtarë si : Daut Boriçi, Hasan Tahsin, Hafiz 

Ali Ulqinaku, trimi Oso Kuka etj. 

Megjithëse mësimi zhvillohej në gjuhën turke dhe medreseja ishte fetare, ajo ndikoi 

në ngritjen kulturore dhe arsimore sin ë Shkodër dhe në vise të tjera. Pas shpërndarjes 

së Lidhjes së Prizrenit , ky kompleks u shndërrua në një qendër të thjeshtë teologjike. 

Sistemi I arsimit turk laik u riorganizua me ardhjen në fuqi të Turqve të rinj më 1908. 

Ky system përfshinte shkolla në tri shkallë të ndryshm. „‟Shkollat e lagjjeve‟‟, ishin 

një lloj shkolle për fëmijë, prej 10- 12 vjetësh; shkolla të mesme të ulëta, të quajtura „‟ 

Ruzhdije‟‟, që zgjasin 5- 6 vite (ku jepeshin njohuri elementare të kulturës, bashkë me 

mësimin e turqishtes). Mbas “Ruzhdijes”, vinte “Idadijeja”, shkolla e mesme e lartë, 

njëlloj gjimnazi, ku periudha e mësimit shkonte nga 3-6 vjet, simbas rasteve. Vetëm 

këto ishin nën kontrollin qeveritar, dhe gjendeshin në qendra si Shkodra, Korça etj. 

Prej saj kalohej në universitet dhe në akademi ushtarake, ose “navale”, nga ku dilnin 

oficerë (ose memurë), që në pjesë të madhe kanë qeverisur edhe shtetin shqiptar dhe 

komanduar forcat e tij të armatosura. Prej këtyre shkollave dilnin edhe arsimtarë. 

Edhe në pashallëkun e Janinës (1787- 1882) u evidentua Janina si kryeqendra e saj. 

Që  në  kohën  e Ali  pashë  Tepelenës  (1740-1822)  u bë  qendra  më  e rëndësishme 

ekonomike, kulturore dhe arsimore në Shqipërinë e Jugut.Ndër të tjera, lulëzuan të 

gjitha kategoritë shkollore në gjuhën turke. 

Me dhjetëvjecarët e fundit të shekullit të XVII e sidomos në shekullin e XVIII fillon 

një  periudhë  e  re  në  kontaktet  e  marrëdhëniet  midis  shqipes  e  turqishtes.  Sipas 

mendimit   tonë,   faktori   vendimtar   që   përcaktoi   tiparet   themelore   të   këtyre 

marrëdhënieve në këtë periudhë ishin, në radhë të parë, ndryshimet e rëndësishme që 

u bënë në këtë shekull në jetën ekonomiko-shoqerore, politico e ideologjiko- kulturore 

të qyteteve   shqiptare.  (do të kujtojmë  më poshtë se kjo periudhë  përket edhe me 

periudhën  e  standartizimit  të  vetë  turqishtes  osmane,  dhe  të  stabilizimit  të  shtetit 

osman pas luftërave të shumta që bëri në tre kontinente, dhe gjithashtu përkon dhe me 

vetë hyrjen e orientalizmave  të turqishtes,  nga persishtja  dhe arabishtja)  Nevojat e 

zhvillimit  të zejatrisë  dhe tregtisë,  forcimi  i administratës,  i gjyqsorit,  organizimit 

ushtarak dhe dendësimit të theksuar të procesit të islamizimit e rritën shumë, sidomos 

në mënyrë të veçantë, popullsinë e qyteteve, ndryshuan strukturën e saj dhe e vunë atë 

në  lidhje  të  gjalla,  të  shumëanshme  e  komplekse  me  jetën  e  me  kulturën  turko- 

orientale, përkatësisht osmane. Kjo gjendje u pasqyrua gjerësisht sidomos në leksikun 

e shqipes ku huazimet nga turqishtja morën përpjesëtime më të mëdha. Por edhe në 

këtë kohë gjuha e folur vazhdoi të mbetej sfera kryesore e huazimeve.  Megjithatë, 

krahas kësaj u gjallërua  edhe një rrugë e re për depërtimin  e turqizmave-  gjuha e 

shkruar,  e  cila  filloi  të  zhvillohej  mbi  bazën  e  mejtepeve  e  të  medreseve  dhe 

nëpërmjet të krijimeve letrare me alfabetin arab. 

Kështu, në shekullin e XVIII qytetet u bënë burimet themelore ku proceset e 

orientalizimit në një sërë fushash morën një zhvillim të veçantë; njëkohësisht qytetet 

filluan të veprojnë si përçues të këtyre proceseve edhe në fshat. Kështu që, në të dyja 

rrugët, qoftë në gjuhën e folur, qoftë në atë të shkruar, dhe nën trysninë e dyfishtë të 

pushtuesit  të  ri  dhe  të  atyre  shtresave  të  pasura  vendase  që  ishin  lidhur  ngushtë 

sidomos me ekonominë, por edhe me ofiqet politike të osmanëve, turqizmat vërshojnë 

në gjuhën shqipe në mjaft sfera të leksikut. Pas disa qindra turqizmave që kishin hyrë 

në shqipen në dy tre shekujt e mëparshëm në shekullin e XVII e në fillim të shekullit 

të XIX hyjnë disa mijëra. 
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Është  shumë  e vështirë  të kemi  një  pasqyrë  të plotë  e shteruese  të  këtij  ndikimi 

gjuhësor në periudhën e parë e të dytë, përkatësisht shek XIV-XVI dhe XVII-XVIII, 

Megjitatë, nga gjurmimet e bëra mund të nxjerrim disa të dhëna, të cilat na e bëjnë të 

mundshme të kemi një ide mjaft të qartë mbi ritmet e procesit të lartpërmendur. Por 

në   botimet shqipe të shekujve XIX-XX me karakter fetar, publicistik, letar-artistik, 

shkencor, didaktik etj, në tekstet folklorike të botuara deri në vitet e  para të pasluftës 

së dytë botërore,  në Kartotekën e Leksikut të Shqipes, si edhe në të gjithë fjalorët e 

shqipes të hartuar në këta dyqind vjecarët e fundit, sidomos duke përfshirë këtu edhe 

„‟Fjalorin e orientalizmave në shqipe‟‟, të përgatitur nga T.Dizdari dhe që pa dritën e 

botimit vetëm më 2005, e që përfaqëson përmbledhjen më të pasur të turqizmave që 

kanë  depërtuar  në leksikun  e shqipes,  janë  dokumentuar  mbi 4000  fjalë  që gjuha 

shqipe ka marrë hua drejtpërsëdrejti  nga turqishtja gjatë mëse katër shekujve. 

Një pjesë e tyre pjesa më e vogël , hyri më thellë në përdorimin popullor dhe zuri 

vend në mënyrë pak a shumë të qëndrueshme në sistemin leksikor të shqipes. 

Pjesa tjetër, pjesa më e madhe (afërsisht rreth dy të tretat e turqizmave të huazuar në 

të dyja periudhat)  pati luhatje  të ndryshme,  gjeti një përdorim  të sipërfaqshëm,  të 

pjesshëm,  të  njëanshëm  ose  dhe  fare  të  rastit,  nuk  depërtoi  asnjëherë  në  fondin 

themelor të   fjalëve të gjuhës sonë, qendroi pak a shumë në shtresat më anësore të 

leksikut dhe në fund të fundit, nuk zuri vend në sistemin leksikor të shqipes. Pikërisht 

me këtë vlerë jo të barabartë shoqerore dhe gjuhësore të turqizmave shpjegohet, në 

radhë të parë, fati i ndryshëm që patën dy pjesët e lartpërmendura të tyre në gjuhën 

shqipe që nga lëvizja e madhe Rilindjes sonë Kombëtare. 

Shumica e fjalëve që hynë në gjuhën shqipe nga turqishtja janë huazime të shekullit të 

XVIII e të fillimit të shekullitë XIX. Këtë e tregon qartë edhe burimi i tyre: ndër ta 

turqizma të mirëfilltë janë rreth 1700, ndërsa rreth 2000 janë arabizma e persizma, që 

kanë hyrë në shqipen nëpërmjet turqishtes dhe që, në përgjithësi, nuk mund të hynin 

në periudhën e parë kur turqishtja në një masë jo të vogël nuk i kishtë e përvetësuar 

mirë as ajo vetë. 

Në një vështrim sociolinguistik,   për të parë rolin kryesor të qyteteve si marrës dhe 

përçues të turqizmave do të na ndihmonte mjaft një pasqyrë përmbledhëse, të dhënat e 

së cilës megjithëse janë të përafërta, dhe natgyrshëm jo kurdoherë të plota, mund të na 

lejojnë të arrijmë në disa përfundime  të përgjithshme  në lidhje me përpjesëtimet  e 

depërtimit  të turqizmave  në sferat e shtresat  e ndryshme  të leksikut  të shqipes  që 

pasqyrojnë  në  një  mënyrë  a  në  një  tjetër  vetë  dukuritë  e  jetës,  të  veprimtarisë 

shoqerore  në  aspekte  të  ndryshme.  Pa  dyshim,  një  studim  i  mëtejshëm  më  i 

hollësishëm  i këtij  problemi  do  t‟i plotësonte  e do t‟i bënte  këto  të dhëna  më të 

përpikta  në disa  kënde  vështrimi,  do t‟i saktësonte  edhe  përfundimet  shkencore  e 

argumentimet e tyre, por, sipas mendimit tonë, përpjesëtimet thelbësore të turqizmave 

në sferat kryesore mbeten pak a shumë ato që jepen në tabelën tonë
209

. 

Nga sa   thamë, për sa i përket shtresëzimit dhe pykëzimit të turqizmave në shqipe 

mund   të   nxirren   shumë   përfundime,   por   ne   po   ndalemi   në   dy   përfundime 

përmbledhëse. 

Së pari, me jetën qytetare lidhen kryesisht rreth tri të katërtat e turqizmave që kanë 

hyrë në shqipen, sic u tha më sipër, në shumicën dërrmuese që nga fundi  i  shekullit 

XVII e deri aty nga mesi i shekullit XIX. Kjo shpjegon, ndër të tjera edhe ritmet e 

shpejta të huazimit të tyre në këtë periudhë. Leksiku i bujqësisë, i blegtorisë dhe i disa 

sferave të tjera që lidhen drejtpërdrejt, tërësisht ose më tepër me fshatin përfshin rreth 

vetëm një të katërtën e huazimeve nga turqishtja. 
 
 

209 Krh, Gjovalin Shkurtaj, Etnografi e të folurit të shqipes, Botimet Morava, Tiranë 2010.f, 70-79. 
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Së dyti, në grupin e parë, domethënë në grupin më të madh të huazimeve mëse një e 

treta përfaqesohet  nga termat e administratës,  të organizimit  ushtarak e gjyqësor si 

edhe të fesë islame. Kjo do të thotë se rreth një e katërta e të gjithë turqizmave të 

dokumentuara  në shqipe lidhet me sfera të tilla të veprimtarisë  shoqërore  që kanë 

pasur  një  qëndrueshmëri  më  të vogël  se  sferat  e tjera.  Këtu  gjejnë,  ndër  të  tjera 

shpjegimin e vet edhe ritmet e shpejta të pastrimit të gjuhës shqipe nga shumica e 

këtyre  huazimeve  gjatë  gjysmës  së dytë të shekullit  të XIX  në kohën  e Rilindjes 

Kombëtare  e aq më tepër në kushtete e reja të shtetit kombëtar të pavarur shqiptar. 

Po të shohim fatin që kanë pasur huazime turke në shekujt XIX-XX mund të vërejmë 

një dukuri  të rëndësishme,  e cila dëshmon  përsëri  se në qytetet  kanë luajtur  rolin 

kryesor jo vetëm si vatra e përcues kryesor të huazimeve, por edhe si vatra e përcues 

të përpjekjeve për ta pastruar nga këto huazime. 
 

 
 

3. 3. Letërsia e bejtexhinjve si pjesë e kulturës shqiptare 

 
Deri në shkëputjen  nga Perandoria  Osmane letërsia turke njihej relativisht  mirë në 

meset  e të  shkolluarve  shqiptarë,  një  pjesë  e  të  cilëve  mund  ta  shijonte  edhe  në 

origjinal.  Madje,  disa prej intelektualëve  shqiptarë  më në zë ishin  njëherësh  edhe 

autorë të rëndësishëm të letërsisë turke, si fjala vjen vëllezërit Naim e Sami Frashëri 

dhe Mehmet Akif Ersoy. Kemi edhe një traditë të njohur si „letërsia e bejtexhinjve‟, 

që në thelb përfaqëson një përpjekje për ta shkruar shqipen me alfabet arab, por nuk 

mund të mohohet as ndikimi i madh i letërsisë turko-arabe që shfaqet më së shumti në 

motivet dhe modelet e ndjekura. 

Në shekullin XVIII në Shqipëri lindi dhe u zhvillua një rrymë letrare me tipare tepër 

origjinale për vendin tonë, rryma e bejtexhinjve (nga fjala turke “bejte” - vjershë). Ajo 

u bë dukuri e rëndësishme dhe pati përhapje shumë të gjerë në qytete të ndryshme të 

Shqipërisë,  në Kosovë,  por edhe në qendra më të vogla fetare e më pak në fshat. 

Rryma letrare e bejtexhinjve ishte produkt i disa kushteve të veçanta historike, i dy 

palë faktorëve të kundërt. Nga njëra anë ishte kërkesa për të shkruar shqipen si gjuhën 

e vendit, për ta përdorur  edhe në praktikën  fetare e për t'u çliruar nga ndikimet  e 

kulturave të huaja. Kjo ishte më tepër prirje e shtresave që lidheshin me format e reja 

ekonomike, tregtare e monetare
210

. 

Natyrshëm, krijimtaria poetike e bejtexhinjve ruan ndikimin e poezisë e të kulturës 

orientale, por ajo është pjesë e pandarë e kulturës së popullit tonë. Ajo është shprehje 

e  talentit,  e  shpirtit  krijues  të  tij,  që,  në  kushte  të  caktuara,  fitoi  edhe  tipare  në 

përpothje  me to. Bejtexhinjtë  e shkruan shqipen  me alfabet arab dhe përdorën  një 

gjuhë plot e përplot me turqizma dhe orientalizma (e veçojmë kështu sepse siç thamë 

pas  shek  XVII  ndodhi  ajo  që  në  sociolinguistikë  emërtohet  si  ndikim  paralel
211

). 

Letërsia e bejtexhinjve pati dy faza në zhvillimin e saj. Faza e parë shkon gjer nga 

fundi i shekullit XVIII. Në veprat e kësaj faze më tepër gjeti shprehje fryma laike, 

kurse  në veprat  e fazës  së dytë,  që nis nga çereku  i fundit  i shekullit  XVIII  dhe 

kapërcen në shekullin e XIX, mbizotëroi tema me karakter fetar. Në krijimet me tema 

laike  mjaft  poetë  bejtexhinj,  në  frymën  e  poezive  orientale,  i  kënduan  dashurisë, 

bukurisë  së  natyrës  e  të  gruas,  lartësuan  virtytin,  punën,  diturinë  ose  fshikulluan 

mburrjen e kotë për pasurinë e fisin, goditën ambicjen, hipokrizinë etj. Të tillë ishin 

Nezim Frakulla, Sulejman Naibi, Muhamet Kyçyku etj. 
 

 
210 

Krh. Poezia e Bejtexhinjve, UEGEN, 2010.f,6 Ŕ 7. 
211 Krh. Gjovalin Shkurtaj, Sociolingustika, SHBLU, Tiranë, 2003, f. 170-173. 
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Një hap i mëtejshëm u shënua me mjaft krijime të disa bejtexhinjve të tjerë, si: Hasan 

Zyko Kamberi,  Zenel Bastari e ndonjë tjetër. Ata pasqyruan  elemente  e ngjarje të 

jetës bashkohore dhe shtruan një problematikë të mprehtë shoqërore. Me nota realiste, 

ata  vunë  në  dukje  jetën  e  vështirë  plot  vuajtje  të  masave  të  varfra  të  popullit, 

pasigurinë për të ardhmen dhe pakënaqësinë e tyre në kushtet e sundimit feudal, në 

shthurje e sipër. 

Në vjershën "Tirana jonë si mësoi" Zenel Bastari, fshatar nga Bastari i Tiranës, jep një 

tablo të tillë të gjendjes së shoqërisë së kohës. 
 

 
 

Ymrin(jetën) na e kanë shkurtue 

Po na shtrydhin porsi rrush, 

bytym kalbi(krejt zemra) na u coptue, 

me vner shpirti u mbush. 

Bukë pa bukë po rrojnë fakirat,(tëvarfërit, të shkretët) 

Pa opinga, zbathë e zhveshë; 

vetë janë mbulue me gjithë të mirat, 

si katilët rrinë tue qeshë. 

Ku dallojmë pesë turqizma 

 
Mendimi i studiuesve të fushës është se letërsia e bejtexhinjve  nuk arriti të ngrihet  

në shkallën  e letërsisë  kombëtare. Megjithatë, bejtexhinjtë me krijimet e tyre dhanë 

një ndihmesë që duhet çmuar. Ata shkruan shqip në një kohë kur shqipen e kërcënonte 

rreziku nga përhapja e gjuhëve të tjera.  Ata  krahas  temës  fetare,  ishin  të  parët  që  

trajtuan  gjerësisht  temën  laike. Gjithashtu disa prej tyre duke qenë më afër jetës së 

popullit, futën në poezi elementë të jetës së kohës. Këta trajtuan tematikën shoqërore 

me nota realiste dhe me një sens kritik të fortë. 

Me krijimet e bejtexhinjve poezia shqiptare bënte një hap përpara nga ana artistike. 

Në to shpesh gjejmë mjete shprehëse e figurative shumë të goditura, vlera të vërteta 

artistike. Poetët bejtexhinj morën edhe nga mjetet e traditës poetike të vendit; p.sh. 

vargun  tetërrokësh;  që e bënë  vargun  bazë  dhe  që e përdorën  të gjithë.  Veprat  e 

bejtexhinjve mbetën në dorëshkrim. Ato u përhapën përmes kopjimit me dorë ose me 

anë të traditës gojore. Numri i autorëve të letërsisë shqiptare me alfabet arab është 

shumë  i  madh.  Ata  krijuan  në  qytete  mjaft  të  zhvilluara  për  kohën,  si  në  Berat, 

Elbasan, Shkodër, Gjakovë, Prishtinë por edhe në vende më të vogla; si në Kolonjë, 

Frashër, Konispol etj. 

Ndër bejtexhinjtë,  më kryesorë  po përmendim  Nezim Frakullën,  Sulejman  Naibin, 

Dalip e Shahin Frashërin, autorë të dy historive fetare të vjershëruara,  Hasan Zyko 

Kamberin,  Zenel  Bastarin,  Tahir  Gjakovën  etj.  Shumë  i njohur  u  bë  edhe  Murat 

Kyçyku  (Cami),  përkthyes  i  ndonjë  vepre  fetare  nga  arabishtja  dhe  autor  i  disa 

tregimeve të gjata në vargje. Nga këto përmendim poemën "Erveheja" , me temë nga 

letërsitë  orientale  e  me  natyrë  moralizuese.  Me  këto  vepra  Kyçyku  i  çeli  rrugën 

poezisë  me  subjekt.  Rryma  letrare  e  bejtexhinjve  e  humbi  peshën  e  saj  në  jetën 

kulturore qysh nga fillimi i shekullit të XIX, por në disa mjedise, si në Kosovë, kjo 

traditë vijoi edhe më tej nga autorë të tillë si Maliq Rakoveci, Rexhep Voka etj. 

Këtu e shohim me vend të theksojmë se kjo letërsi me gjithë atë që përfaqëson, e cila 

nuk është temë e e punimit tonë, ka pasur një rol të veçantë në në shtresëzimin dhe 

pykëzimin e turqizmave në shqipe, ku krahas tyre dallojmë qartë edhe orientalizma të 

drejtpërdrejtë.   Kjo do të thotë që dendësimi i depërtimit të turqizmave në gjuhën e 

qyteteve në shek. XVII Ŕ XVIII  u shpreh, ndër të tjera, edhe në letërsinë shqipe me 
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shkronja arabe. Dhe jo vetëm kaq. Ky proces, sidomos në gjuhën e shkruar u fuqizua 

mjaft pikërisht nën ndikimin e kësaj letërsie. 

Shkurtazi, për të prekur pak qoftë anën kulturore Ŕ letrare, qoftë anën gjuhësore të 

këtij brezi   mund të nisemi nga vetë kushtet, në të cilat lindi, u zhvillua dhe u shua 

letërsia e bejtexhinjve. Ku dihet mirëfilli që nga mesi i shekullit XVII e në fillimet e 

shek. XVIII, osmanët e forcuan trysninë ushtarako-administrative  e kulturore,  që do 

të  thotë  automatikisht  edhe  trysninë  gjuhësore.  Këtu  menjëherë  kujtojmë  edhe 

islamizin  e  shqiptarëve  për  të  cilin  historianët  tanë  kanë  folur  saktë  prej  shumë 

kohësh. 

Në këto shekuj  kemi edhe ngritjen,  përhapjen  dhe zhvillimin  e tërë institucioneve 

arsimore Ŕ kulturore që transmetonin si kulturën orientale dhe fenë islame shtu edhe 

gjuhët  si persishtja  dhe  arabishtja  të  cilave  vetë  osmanishtja  e kohës  i ishte  bërë 

hajran, dhe që pushteti e kishte vënë lëndë të detyrueshme  në të gjitha mejtepet e 

gjeografisë osmane. 

Në studimet e derisotme kemi parë që  letërsia e bejtexhin e cila nga qyteti filloi të 

përhapej edhe në fshat, përfaqësohet nga vepra poetike gjinish të ndryshme Ŕ divane, 

epope e tregime në vargje, kaside e gazele, mevlude etj. Siç thamë pjesa më e madhe 

e këtyre veprave ka përmbajtje fetare ose fetstare-moralizuese që mbështetet te dogma 

islame dhe që e fut lexuesin në botën e një misticizmi të thellë, të metafizikës. Por, 

krahas tyre, u krijuan edhe vepra me karakter laik, të cilat kanë një përmbajtje 

kontradiktore. Këto vepra thyen kuadrin e njëanshëm e të kufizuar të letërsisë shqipe 

të shekujve XVI-XVII, ku zotëronte tërësisht tema fetare dhe, sidoqoftë, sollën tek 

lexuesi probleme tokësore njerëzore. 

 
Nezim Frakulla, në Divanin e tij shpreh një kuptim të thellë patriotik të rolit që ka ai 

si poet për të lëvruar e lartësuar gjuhën amtare: 

 
Divan kush pat folurë shqip? 

Ajan e bëri Nezimi! Bejan 

kusht pat folurë shqip! Insan 

e bëri Nezini! 

 
Këjo gjuhë qe bërë harab Në 

qeder me shumë huxhab, 

Shahit mjaftë ky qitab 

Handan e bëri Nezini! 

 
Vetëm mos thuash, o mik, 

Këtë gjuhë flet ky ashik, 

Mejdan e bëri Nezimi. 

 
Ku megjithëse shikojmë që në këto strofa ka një frymë patriotike duket qartë edhe 

kundërshtia ndërmjet të brendëshmes dhe formës, në të cilën shprehet: në njërën anë, 

autori ankohet për prishjen e gjuhës kurse në anën tjetër, ai vetë ‟‟ e bën harap‟‟, me 

turqizmat që përdor në cdo varg. Megjithëse vetëdija e kombëtare ruhej, dhe pranë saj 

edhe  dëshirapër  gjuhën  amtare,  kërkohej  të  shprehej  gjithnjë  më  qartë,  por  vetë 

mjetet gjuhësore, të cilave i drejtoheshin poetët e kohës, bejtexhinjtë. 

Për mendimin tonë kjo vjen edhe nga një lloj imitimi të letërsisë së bejteve e cila hyri 

dhe u zhvillua pak a shumë paralel në të gjithë perandorinë. 
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Turqizmat janë të shumtë edhe në veprat e tyre me karakter social, si në vargjet e 

Hasan Zyko Kamberit dhe të Sali Patës. 

 
Kadiut t‟i rrëfesh paranë, 

Ters e vërtit sherjanë, Për 

para sec shet t‟anë, Ia din 

kimenë parasë. 

 
Për para njeriu can denë, 

Për para ngrë muhabenë, 

Për para e humb xhenenë, 

Ia di kimenë parasë. 

(Hasan Zyko Kamberi) 

 
Zanat tjetër unë nuk di, 

vec por bejta di me qitë, 

s‟do të bahemi kurrë kadi’ 

se s‟di kend me mërdhitë. 

............. 

Me kondosh veshë ndër nafe, 

me cubuk antebi të gjatë, 

m’zarf sermit tuj pi kafe, 

ndej m’minder nabit përnajt. 

............ 

Gjith këto të mira si janë fitue? 

Vec por hallkun tuj përvlue ! 

(Sali Pata) 

 
Në këto vepra me përmbajtje të shëndoshë patriotike dhe sociale, të lidhur ngushtë me 

mendimet e ndjenjat e masave punonjëse, me probleme historikisht reale e të mprehta 

në ato kohë, megjithë kontradiktat që vihen re disa herë midis brendësisë e gjuhës, 

prap se prapë brendia ka ndikuar që edhe gjuha të jetë sa më afër gjuhës së gjallë të 

masave të gjëra popullore. 

Në një vështrim sociolinguistik vërejmë që te bejtexhinjtë në një pjesë të madhe edhe 

tematika  e  botëkuptimi  i  veprave  që  kanë  karakter  laik  janë  të  huaja  për  masat 

popullore shqiptare, pra për regjistrat e ulët të shqipes së kohës ;  këto vepra zakonisht 

përshkrohen nga koncepte filozofike e morale të gatshme që janë sjellë artificialisht 

nga një botë tjetër dhe që në botën shqiptare tingëllonin shpeshherë në mënyrë mjaft 

abstrakte e të zbrazët. Shkëputja e tyre nga gjuha e masave shpëtoi në një mënyrë të 

konsiderueshme depërtimin edhe më të thellë të turqizmave në shqipe. Divani 

konsiderohej si një arritje e lartë letrare dhe jo çdo kush mund ta shkruante e madje ta 

kuptonte. Edhe bejtet patën deri diku këtë imazh, pamvarësisht që një pjesë e mirë e 

tyre, mesa dimë u zhvillua pranë teqeve të cilat ishin më afër zonave rurale të kohës, 

dhe larg dijes së vërtetë, përkatësisht rregullave konkrete fetare. 

Largimi nga jeta e gjallë e masave popullore të qytetit e fshatit shprehet qartë edhe në 

vetë gjuhën e shumicës së veprave të kësaj letërsie.  Zakonisht, ato janë plot turqizma 

orientalizma   të cilat e ngushtojnë shumë rrethin e lexuesve të tyre dhe i sollën dëm 

gjallërisë  e  zhvillimit  të  gjuhës  shqipe  së  shkruar  por  që  për  mendimin  tonë 

instiktivisht shpëtuan gjuhën tonë popullore. Ky vërshim turqizmash që solli letërsia e 

bejtexhinjve dëshmon për shkallën e orientalizmit të gjuhës vetëm në disa regjistra të 
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kufizuar, d.m.th. në disa shtresa të caktuara të popullsisë qytetare të cilat, pa dyshim, 

ushtronin   një ndikim jo të vogël edhe mbi gjithë popullsinë  e qyteteve edhe mbi 

popullsinë  fshatare.  Por ai nuk pasqyron  në asnjë mënyrë gjendjen  reale të gjuhës 

shqipe  të shekujve  XVII,  XVIII  e XIX, të marrë  në tërësine  e varianteve  si të të 

folmeve ashtu edhe dialektore. 

Nëse bëjmë një krahasim midis gjuhës së poezisë së bejtexhinjve dhe asaj të folklorit 

të  kohës  do  të  dallojmë  qartë  raportin  e  turqizmave,  i  cili  tek  bejtexhinjtë  është 

dukshëm  i  tepruar.  P.sh ;  në  vargjet  e  Nezim  Beratit  gjejmë  më  shumë  se  dy 

turqizma për varg : 
 

 
 

Bëhej karandash eqerem’ 

A e mendon fukarinë, Agllar 

sonën icyn demadem 

Zemëria që mban vefanë… 

.................. Sorasen 

benëm ahvalëm, Njëmend 

më tret ishtijaku 

Malumën olsajdi halëm, 

Tesir të bën firaku. 

(Nezim Berati) 

 
Ndërsa në këngët popullore shqiptare, kemi një shqipe me shumë më pak turqizma, 

P.sh le të marrim dy këngë nga përmbledhja „‟Bëleta shqypëtare‟‟ botim i vitit 1878. 

 
Malet e Dibrës rënkojnë, Me 

mbretin duan t‟luftojnë. 

More mbret, o babai jonë, 

Mos na ço djelmtë në konjë, 

As në Konjë‟as në Halep 

Cupat tona dyzet vjet 

Cona ti një dorë pleqsh, 

T‟marrën cupa dyzet vjec. 

Na erdh‟ devër tjetërë 

Pleq e pleq me mjekërë‟‟ 

(Thimi Mitko) 

O haxhi, o djali em, 

Merr shishanen, vraj meren, 
Ti bajn vorret disa rend. Eja 

pash‟bajmë një kuvend, 

Bajm kuvend e ca llafe, 

Se ta pimë një filxhan kafe. 

C‟ka po thotë Xhelil budalla! 

Ra veziri ka kala. 

O vezir, të zu belaja! 

 
Siç e shohim tek përfaqësuesit e „‟letërsisë së bejtexhinjve, ka zakonisht një lidhje të 

dukshme midis largimit të gjuhës së shkruar prej gurrës popullore. 
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Edhe poeti më i madh i Rilindjes, Naim Frashëri, megjithëse vetë pati ndikime nga 

tematika, filozofia dhe nga mjetet stilistike të poezisë orientale, në fushën e gjuhës 

nuk eci në gjurmët e bejtexhinjve. Ai i kritikoi ata ashpër në tërësi duke thënë 

shprehimisht  "të gjithë kanë bërë faj që s‟falet e të metë që s‟ndjehet  kurrë, kanë 

përzier gjuhën e bukur shqip me fjalë të huaja", të cilat "e shëmtojnë shumë"
212

 

Por edhe përfaqësuesit  e Rilindjes  morën  nga shekujt  e kaluar  mjaft elemente   të 

traditës, kulturës dhe të gjuhës. Ndikimin e turqizmave e shohim edhe në ribotimin 

prej tyre edhe ndonjë vepër të betejxhinjëve siç ishte përshembull tregimi moral 

Erveheja. Ose vetë poema Qerbelaja e Naim Frasherit e të ndonjë tjetëri  ruhen ende 

tema e motive fetare Ŕ moralizuese të ngjashme me atë të veprave  të bejtexhinjeve, 

dhe turqizma të kohës. Megjithëse letërsia shqiptare e Rilindjes subjektet, kallëpet e 

huazimeve gjuhësore të huaja, i kërkoi e i gjeti në radhë të parë në traditën kombëtare 

e në krijimet poetike, poupllore në gjuhën e gjallë të popullit. 

 
4. Prania e turqizmave në format e brendshme të shqipes 

 

 

4. 1. Turqizmat e shqipes  në një vështrim stilistik dhe semantik 

 
Te fjalori  i shoqerisë  “Bashkimi‟‟  (1908)  një në çdo  tetë  fjalë  është  orientalizëm 

përkatësisht turqizëm, te „‟Fjalori  gjuhës shqipe;; (1954) ky raport përgjysmohet dhe 

është 1:16. Po sa orientlizma  mund t‟i njohim shqipes së sotme? Përgjigjen  më të 

besueshme,  por  gjithsesi  të  përafërt,  për  këtë  pyetje  mund  ta  marrim  duke  vjelë 

“Fjalorin e gjuhës së sotme shqipe‟‟ (1980). Këtu gjenden rreth 1800 orientalizma dhe 

raporti në këtë rast është 1:23. Mund të shtojmë këtu se në këtë fjalor kanë hyrë rreth 

250 orientalizma që mungojnë te Fjalori i vitit 1954, ndërsa rreth 160 orientalizma të 

këtij të fundit kanë mbetur jashtë te Fjalori i vitit 1980. Orientalizmat e përbashkëta të 

të dy fjalorëve janë rreth 1400. 

Mirëpo, tashmë në përgjithësi, për  gjuhën shqipe turqizmat janë një klasë leksikore 

që ka ardhur duke u zbehur. Vërejmë se nga një brez tek tjetri bie vazhdimisht numri i 

tyre, qoftë si fjalë të leksikut aktiv, qoftë të leksikut pasiv. Këtë mund ta   dallojmë 

fare lehtë me të lexuar fjalorin e Dizdarit, ku vërehet menjëherë se një pjesë e mirë 

fjalëve të tij  tashmë kanë dalë nga përdorimi. 

Siç përmendëm turqizmat e FGJSSH  janë rreth 1800; po të shtojmë këtu edhe fjalët e 

prejardhura e të përbëra të formuara me temat e tyre dhe me prapashtesa e tema të 

tjera të shqipes e të turqishtes p.sh farfuri,: i farfurinjtë, farfurit, farfuritje, farfuritës; 

naze, nazemadh etj.ky numër shkon edhe më shumë. Ky numër i konsiderueshëm  i 

turqizmave mund të shpjegohet me arsyet që përmendëm pak më lart, si: hyrja e tyre 

në  rrugë  të  gjerë  me  anë  të  administratës  shtetërore  osmane,  shërbimi  ushtarak; 

shërbesat  fetare  myslimane  dhe  arsimi  filozofiko  Ŕ  fetar;  lidhjet  ekonomike  me 

qendrat zejtare e tregtare të Turqisë në veçanti dhe të gjegrafisë osmane në përgjithësi 

si dhe emigracioni (stinor ose afatgjatë) si ekonomik ashtu edhe arsimor e politik i 

shqiptarëvë në këto qendra
213

. 

Turqizmat  në  përgjithësi,  mund  të  vështrohen  nga  dy  anë:  a)  nga  karakteristikat 

stilistike  ligjërimore  dhe  b)  nga  sferat  kuptimore  që  mbulojnë.  Lidhur  me  anën 

stilistike-ligjërimore  duhet pasur parasysh se pas shpalljes së pavarësisë më 1912
214

 

 
212 

Krh. Gjovalin Shkurtaj, Pesha e fjalës shqipe, Shtëpia Botuese Ufo Press, Tiranë 2009, f. 51 Ŕ 74 
213 Emil Lafe, Persizmat në kuadrin e orientalizmave të Fjalorit të gjuhës  së sotme shqipe, Perla 1999, 

39-46. 
214  A.Derjaj, Rreth drejtshkrimit të turqizmave dhe emrave vetjakë me origjinë turke, Prishtinë 2008.f, 

78 Ŕ 82. 
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Shqipëria i preu lidhjet me  Perandorinë Osmane dhe nisi të orientohet drejt vendeve 

të perëndimit.  Kjo solli si pasojë edhe njw lloj diferencimi  stilistik të turqizmave, 

p.sh.  turqizmit  mavi,  i doli sirivale  fjala  perëndimore  blu, që u bë fjala zyrtare  e 

emërtesës  përkatëse në industri e në tregti. Sot rrallwherw thuhet sy mavi ose njyrw 

mavi, por sy blu, ngjyrw blu. Fjalë të tjera si: mide, bajrak, çamur, etj tashmë kanë 

dalë nga përdorimi, por turqizma si farfuri, çamur etj kanë mbetur në krahasimin e 

njohur: e ka gushën farfuri ose në frazeologjinë e bëj farfuri e pastroj sa të shkëlqejë, 

e kam lënë shtëpinë çamur, e kam lënë shtëpinë rrëmujë etj
215

. 

 
4. 2. Turqizmat  në aspektin stilistik 

 
Siç zumë mgoje në kapitullin  më sipër turqizmat kanë hyrë deri në folklorin gojor e 

në frazeologjinë popullore të kombit tonë, ku zbulojnë edhe vlerat stilistike, gjë që flet 

për ngulitjen e thellë në shqipen e folur. Në mënyrë letrare Dritwro Agolli i thekson 

vlerat e turqizmave në shqipe me dy vargje të një kënge popullore : "Bejkë e bardhë, 

bejkë e stanit, Ti je ilaci i çobanit”.  Nuk mund të mendohet,- thotë ai, - që në vargun 

e dytë të zëvendësojmë fjalën nga turqishtja ilaç me një sinonim të sajin shqip a të 

huazuar, si bar e medicament
216

. 

Nga rreth 1800 orientalizmat e FGJSSH që përmendim më lart (përfshirë këtu edhe 

fjalët e prejardhura e kompozitat e formuara me to brenda shqipes)  më shumë se një e 

treta, kanë një a më shumë shënime stilistike për tërësinë e kuptimeve të tyre ose për 

kuptimin  e parë,  ndërsa  një pjesë  tjetër  janë  të shenjuara  stilistikisht  kuptime  të 

vecanta. Pjesa më e madhe e këtyre fjalëve janë cilësuar si bisedore, p.sh., avaz, azdis, 

badihava, baft, bahce, bahcevan, behar, beharisht, beharor, bostanxhi, capraz, çehre, 

cini, derman, dushman, horr, nam, nishan, pazar, qar, xhan, etj.; shumë të tjera janë 

cilësuar si të vjetëruara, p.sh.: araba, arabaxhi, avdes’hanë, bozaxhi, carshi, cember, 

defter, dervan, gjerdek, myhyr, pazvan, qehaja, repsher, saraj, sejmen, suvari, shehër, 

xhymert, etj.; historizmat si: padishah, sulltan, serdar, spahi, shah, tugë,; fjalët 

thjeshtligjërimore:  aferim, ahengxhi, ashiqare, azat, beruha, beter; fjalët krahinore: 

barabit, destemel, qel, qelan, sosë,etj.; grupe më të vogla janë : fjalët sharëse si  horr, 

pusht, xhadi; fjalët me kuptim keqësues si,. sarhosh: por janë edhe   fjalë të tjera ku 

shënimi keq. është venë te kutimi 2 apo 3: aheng, cakall, han, jaran, paçavure, qofte, 

xhambaz etj. 

Sic shihet, nga pikëpamja stilistike orientalizmat  në përgjithësi, kanë zbritur në një 

masë të madhe nën ligjërimin  asnjanjës.Vetëm  fjala çiftësi (formuar  nga pers.cift+ 

prapashtesën shqipe Ŕësi) është cilësuar si e stilit të lartë, dhe kjo karakteristikë buron 

jo nga kuptimi i temës cift, po nga kutimi kategorial fjalëformues i prapashtesës Ŕësi. 
 

 

4. 3 Turqizmat  në aspektin semantik 
 

 
 

Pas këtij vështrimi të shkurtër të turqizmave nga ana stilistike, po japim një pasqyrë të 

fushave kuptimore të cilave u përkasin ato. Turqizmat e shqipes mund të grupohen në 

mbi 20 fusha kuptimore
217

. Jemi të mendimit se vendin e parë e zë fusha e kuzhinës 
 

 
215 

Shih sythën përkatëse. 
216 

Cituar siaps J. Thomai, Rreth orientalizmave leksikore në shqipen e sotme, Perla No 3 1998‟ f. 16. 
217  Krh. Gjovalin Shkurtaj, Si të Shkruajmë Shqip, Nga drejtshkrimi te shkrimet profesionale, Botimet 

TOENA, Tiranë, 2008, Gjovalin Shkurtaj, Sociolinguistikë e shqipes, Shtëpia Botuese Morava, Tiranë, 

20092 ; Eqrem Çabej, Për një shtresim kronologjik të huazimeve turke të shqipes, SF 1975,   No.4; 
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dhe e gjellëtarisë d.m.th. emërtime gatesash, ëmbëlsirash, pijesh, lëndësh ushqimore e 

përdorësesh të kuzhinës.Të tilla janë: burani, jahni, meze, pace, pilaf, qofte, rishte, 

samsa, trahana, turshi; paluze, pelte, recel,revani, sheqerpare, zerde; bozë, narden, 

pekmez, vishnjë; maja, niseshte, sheqer; cini, farfuri, hanxhar, havan, kuze, qepshe, 

rende (që ka dhënë rendoj, rendim), tas, tavë; majhosh, taze. Shumica e këtyre fjalëve 

i  përkasin leksikut aktiv, d.m.th. janë fjalë që përdoren gjerësisht, janë emërtime të 

vetme për sendet që shënojnë. Turqizmat janë të pranishme më së shumti në fushën e 

kuzhinës e të gatesave. Pa dyshim kjo lidhet me shkallën e lartë që kishte arritur prej 

kohësh arti i kuzhinës osmane, natyrshëm edhe nga kontakti i ngushtë me vendet e 

lindjes në tërësi. 

Emërtimet që lidhen me banesën dhe me pajisjet e saj, si qilar, sofër, baxhë, cercive, 

gjerdek,  hambar,  kafaz,  qoshe,  bohce,  çarçaf,  legen,  perde,  penxhere,  bodrum, 

peshqir, poste, postiqe, qilim etj Ndryshe nga fjalët e sferës së kuzhinës, këtu një pjesë 

e madhe kanë përdorim të kufizuar ose po dalin nga përdorimi me modernizimin  e 

jetës. Megjithëse jemi të mendimit sikurse na paraqisin edhe anketat e bëra që shumë 

fjalë të tilla po i rezistojnë mrekullisht  zhvillimeve  ekonomike  të kohës. Të këtilla 

janë fjalët perde, kovë, legen, peshqir, etj të cilat përdoren të vetme pavarësisht se 

llojet dhe emërtimet e tyre janë shtuar e shtohen dita ditës. 

Emërtimet  nga  fusha  e  bimësisë;  filizë,  bajame,  fëstëk,  karpuz,  gonxhe,  hurmë, 

jasemin, manushaqe, pambuk, panxhar, patëllzhan, shebojë, sheftali, zerdeli, zymbyl, 

misër, vishnjë, kajsi etj. 

Nga fusha e almiseve: bel, çark, çengel, çirak, kandil, pishtar, nargjile, qese, shishe, 

zembrek, zumpara etj. 

Turqizma  që kanë të bëjnë  me njeriun  dhe me tiparet  e tij fizike  e morale;  naze, 

nishan,  pishman,  teveqel,  qorr,  serbest,  viran,  xhan,  xhanan,  zor,  kolaj,  dembel, 

hajdut etj. 

Veshmbathja  dhe  fjalët  që  lıdhen  me  to:  çorap,  papuçe,  perçe,  qylah,  sytjena, 

shallvare, tumane etj. 

Fjalë nga emërtimet e mjeshtërive: çirak, çoban, pehlivan, terzi, usta, xhambaz. 

Nga fusha e tregtisë dhe jetës qytetare; badihava, dyqan, paha, para, pazar, veresije, 

qar, sheqer, karvan, çarshi, çezmë, han, mejhane, pazar, saraj, shatërvan etj. 

Kozmetika, stolitë dhe zbukurimet; bërzylyk, gjerdan, maniqyr, bojë etj 

Feja dhe besimi; xhami, Allah, pejgamber, avdes, dervish, gjynah, gjyhnaqar, hoxhë, 

namaz, nevruz, imam, myfti, sevap, dua etj Interesant është fakti që shqipja ka qenë e 

fortë të ruaj fjalët e veta në lidhje me praktikën fetare. Kjo është e dukshme sidomos 

tek praktikantët e fesë muslimane të ciltë në ritet e tyre fetare përdorin fjalë që shqipja 

i ka pasur para kontaktit me osmanët, vlen të përmendim fjalën agjërim e cila ruan 

përdorim mbarëshqiptar si te të krishterët ashtu edhe te muslimanët. 

Ushtria dhe lufta; biçak, çadër, dylbi, top, hanxhar etj. 

Vegla muzikore; qemane, saze, zurna, aheng etj. 

Bujqësia; bahçe, bahçevan, zarzavate; 

Ndërtimi; qemer, qereste, direk etj 

Kafshë dhe shpendë; bilbil, çakall, kumri, lejlek etj. 

Fusha detare; direk, gjemi, hambar, kiç, bash, demir, etj 
 
 
 

Anton Krajni, Hymja  e  turqizmave në  shqipen dhe  përpjekjet për  zëvendësimin e  tyre,  Studime 

Filologjike I, Tiranë; Androkli Kostallari, Rreth depërtimit të turqizmave në gjuhën shqipe gjatë 

shekujve XVII-XVIII; Emil Lafe, Persizmat në kuadrin e orientalizmave të Fjalorit të gjuhës  së sotme 
shqipe, Perla 1999, 
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Familja  dhe  farefisnia;  hallë,  teze,  xhaxha,  dajë,  byrazer,  ane, mixhë, 

baxhanak. 

Fjalë të trupit të njeriut: bel-i, qerpik-u, mide-ja. 

Fjalët që u përmendën   deri këtu, janë përfshirë në FGJSSH, por ka edhe një varg 

fjalësh të tjera që janë mjaft të njohura, sidomos nga brezi i mesëm e i vjetër, p.sh. 

birjan, cinar, derbeder, dizdar, dylber,ezber,namazgjah,  nargjize, paraqende,  percin, 

percinos, tehna,tesqere,turfanda,xhumush,  të shtojmë këtu edhe disa fjalë që i dinë të 

gjithë ata që luajnë tavëll: dumbare, dyshesh, jek, shesh. 

Nga pikëpamja gramatikore turqizmat në shumicën dërrmuese janë emra konkretë një 

pakicë emra abstraktë, si baft, çare, derman, medet, nam, rast, sevda, bosh etj. 

Mbiemrat; çapraz, qorr, taze, viran, dembel, llafazan. 

Ndajfoljet; peshin, veresije, pishman, serbes etj. 

Foljet; sejdis, sikteris, çel, bojatis, begenis etj 

Turqizëm është edhe lidhëza bashkërenditëse dyshe  hem…hem. 
 

 
 

Nga pikëpamja e përhapjes, turqizmat në pjesën më të madhe të tyre në mbarë truallin 

e shqipes.  Në FGJSSH  shënimi  krahin.(fjalë  krahinore)  është vënë vetëm për disa 

fjalë që përmendëm më lart. Është i njohur pohimi se historia e një populli pasqyrohet 

edhe me gjuhën që ai flet. Gjuha shqipe e vërteton nga ana e saj këtë pohim për të 

cilin do të flasim edhe më gjërë në punimin tonë.   Gjithashtu për të parë më mirë 

shtrirjen e turqizmave na ndihmon  mjaft edhe një pasqyrë përmbledhëse, e përpiluar 

nga A.Kostallari  të dhënat e së cilës siç thotë ai vetë „‟mund të jenë të përafërta, 

globale e jo kurdoherë të plota, mund të na lejojnë të arrijmë në disa përfundime të 

përgjithshme në lidhje me përpjesëtimet e depërtimit të turqizmave në sferat e shtresat 

e ndryshme të leksikut të shqipes që pasqyrojnë në një mënyrë a në një tjetër vetë 

dukuritë e jetës, të veprimtarisë shoqerore në aspekte të ndryshme‟‟
218

. 

Sfera ku kanë hyrë turqizmat Numri i turqizmave për sferën përkatëse 
I II 

1.Administrata, gjykatat, ushtria 

2.Feja islame 

3.Ushqimi, mjetet e gatimit e të ngrënies 

4.Veshmbathja e stolitë 

5.Zejtaria,ndërtimi e arkitektura 

6.Shëndetësia, mjekësia 

7.Ekonomia,tregtia,  marrëdhëniet 

pronësore ekonomiko-shoqërore 

8Arsimi 

9.Lojërat e zbavitjet 

10.Etika,estetika 

11.Masat  e  kohës  të  vëllimit,  të  peshës 

dhe monedhat. 

12.Ngjyrat 

13.Muzika 

14.Lundrimi e mjetet e tij 

15.Bujqësia  e  blegtoria  (duke  përfshirë 

florën e faunën) 

Rreth  800 

-„‟‟‟-  170 

-„‟‟‟-  360 

-„‟‟-  420 

-„‟‟‟-  380 

-„‟‟‟-  250 

-„‟‟‟-  320 

 
-„‟‟-  90 

-„‟‟-  100 

-„‟‟-  50 

-„‟‟-  120 

 
-„‟‟-  30 

-„‟‟-  100 

-„‟‟-  70 

-„‟‟-  430 

 
 

218  Krh. Androkli Kostallari, Rreth depërtimit të turqizmave në gjuhën shqipe gjatë shekujve XVII- 

XVIII. 
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16.Dukuritë gjeografiko-kulturore 

17.Sfera të tjera 

-„‟‟-  80 

Mbi  200 
 

 
 
 

4.4 Një vështrim etnolinguistik i turqizmave 

 
Siç thamë më sipër turqizmat e para që   kanë hyrë në shqipe i përkasin fushës së 

kulturës shtëpiake por edhe e luftës ose ushtrisë, si : bori, daulle, dyfek, fitil etj., pastaj 

urbanizmi,  veshmbathje,  administrate  etj.  Studiuesit  e  fushës  në  përgjithësi  kanë 

theksuar se orientalizmat i takojnë kryesisht botës materiale pra si, penxhere, minder, 

çati,  sokak,  çorap,  gjyslyke  etj.  Por  jemi  të  mendimit  se  ajo  pjesë  e  huazimeve 

orientale,  që  i  takon  botës  shpirtërore  si:  inat,  zili,  fodull,  nur,  budalla,  qerrata, 

hallall, haram, sevap, xhenet, xhehenem, Allah, melek-melaiqe, xhind etj., e cila flet 

më  shumë  për  shkallën  e  ndikimit  dhe  për  lidhje  të  kulturave  shpirtërore,  duke 

përfshirë këtu edhe termat fetarë abstraktë, nuk është studiuar ende veçanërisht e me 

thellësinë  që  i takon.  Mirëpo,  dihet  që,  janë  fjalët  abstrakte  shkalla  më  e lartë  e 

huazimit  dhe  përvetësimit,  më  e  vështirë  për  t‟u  pranuar  dhe  me  të  dhëna  të 

rëndësishëm në përmbajtje, të dhëna jo vetëm e thjesht gjuhësore, por të tilla që sjellin 

karakteristika të psikologjisë, të mendësisë, të kulturës, të historisë e përgjithësisht të 

botës  shpirtërore  si të  popullit  që  e jep,  ashtu  edhe  të popullit  që  e pranon  këtë 

huazim. 

 
4. 5 Turqizmat në aspektin e përgjithshëm linguistik 

 
Në përgjithësi  gjykimi  i gjuhëtarëve  për njësitë e huazuara  dhe natyrisht  edhe për 

turqizmat, është udhëhequr nga parimi i lidhjes fjalë Ŕ send.  Me të cilën kuptojmë se 

hyn në përdorim, për shembull, një send a një enë bashkë me emërtimin e saj  tepsi, 

kusi, kazan etj ose një gjellë pilaf, jahni, çorbë etj. Ky thjeshtim i vëzhgimit shkencor 

është  kapërcyer  ndonjëherë  për fjalë  me strukturë  kuptimore  të zgjeruar,  pra kur 

turqizmi  ka përvetësuar  një kuptim  të dytë e të tretë,  të prejardhur,  konkret  ose 

abstrakt siç është tipi i: pazar,-i 1.treg; 2.fig.rrëmujë. Por struktura kuptimore e disa 

turqizmave në shqipe zbulohet edhe në kontekste të qëndrueshme e frazeologjike , si : 

e bëj barkun hambar, shkon puna sahat, e kapërceu hendekun, është bilbil nga goja, i 

kanë vënë syë perde (nuk i sheh gjërat ashtu sic janë) s‟e vë kokën në tepsi (nuk 

pranoj të flijohem kot), bëmë baba të të ngjaj, e kam në xhep (dikë), jam top fare (jam 

shumë  mirë)  etj.  Madje,  disa  orientalizma  në  shqipe  kanë  qendruar  vetëm  ose 

kryesisht  në  shprehje  të  ngulitura,  si:  bëj  derman,  s‟bëhet  kabull,  s‟e  kam  gajle, 

s‟kam qeder, u bë helaq, bëj sehir, e bëri rezil , bëj hallall, bëj sabër etj. Kryesisht 

mbështetja shkencore e një përfundimi është bërë duke krahasuar, turqizmin në shqipe 

me  fjalën  përkatëse  në  turqishte.  Problemi  ynë  mund  të  shtrohet  si:  Kur  kemi 

zhvillime kuptimore specifike brenda shqipes, kur këto zhvillime kanë ndodhur që në 

turqishten osmane, turqishten para osmane, në dialektet e mëdha të saj në arabisht ose 

në persisht dhe shqipja ka huazuar   një fjalë polisemantike  dhe kur kanë ndodhur 

zhvillime të pavarura, por  të njejta në të dyja gjuhët? Ne jemi të mendimit se që ta 

trajtosh  drejt  shkencërisht  këtë  cështje,  duhet  të  njohim  mirë  dialektet  e  gjuhës 

dhënëse,  në  rastin  tonë  turqishte,  sepse  ajo  ka  ndikuar  në  shqipen  më  shumë 

nëpërmjet  ligjërimeve  dialektore  të  saj
219

.  Në  këto  ligjërime,  sidoqoftë,  ruhen  më 
 

 
219 Krh. Adriatik Derjaj, Artikull i cituar. 
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shumë të dhëna jo vetëm për format e fjalëve, por edhe për kuptimet e tyre, pra edhe 

për kuptimet e prejardhura, madje edhe për ngjyresat emocionuese Ŕ vlerësuese. Edhe 

për këto nuanca shprehëse të kuptimit duhen bërë hetime e krahasime të kujdesshme 

për të pohuar me saktësi shkencore   nëse   janë zhvillime brenda shqipes apo kanë 

ndodhur  ndoshur që në gjuhën dhënëse, siç është rasti i fjalës matrapaz e cila është 

huazuar me kuptimin përkeqësues të saj që në origjinë dhe ajo e fjalës han në rastin, e 

ktheve në han, duket si han për të cilën jemi të mendimit se ngjyrimin negativ e ka 

fituar në përdorim  në shqipe,  ose është përdorur  e tillë në ndonjë  nga dialektet  e 

mëdha të turqishtes, apo rasti i fjalës surrat, shih surratin tënd, çfarë surrati e cila 

ngjyrimin vlerësues keqësues e ka fituar që në turqishte, kur dihet që ne arabishte nuk 

e ka këtë kuptim,  arabisht,  suret-pamje,  fytyrë. İntersant  është edhe rasti i foljeve 

sikteris, segëlldis, bitis, shastis etj. 
 

 
 

4. 6 Turqizmat , dialektizma apo ligjërime? 

 
Më lart pohuam se pjesa më e madhe e turqızmave në gjuhën shqipe u përket fushave 

të lëvizshme, si veshja, kuzhina, zakona, administrate  etj., prandaj shumë prej tyre 

edhe kanë dalë nga përdorimi. Mirëpo një numër i mirë i tyre kanë hyrë edhe në fusha 

të qëndrueshme, si marrëdhëniet farefisnore (baba, hallë, baxhanak etj.), por është me 

rëndësi të theksohet se edhe në të ashtuquajturat fusha të lëvizshmë shumica e tyre ka 

mbetur në përdorim edhe sot   e gjithë ditën si në gjuhën tonë të përditëshme ashtu 

edhe  në  atë  të  shkruar  dhe  letrare  (si  emra  gjellësh,  enësh,  veshjesh,  zakonesh, 

mjetesh etj.). Duhet të shtojmë edhe se  pas disa dhjetëvjeçarësh heshtje apo "ndalese" 

është  rikthyer  në  Shqipëri  edhe  leksiku  i botës  fetare  islame.  Është  me  vend  të 

theksojmë  se, duhet  të dallohen  mirë  konceptet  "gjuhë  shqipe"  dhe "gjuhë  letrare 

shqipe" ose "standard". Për kufizime të orientalizmave  është folur në variantin letrar, 

mirëpo  edhe këtu, në stilin letrar pra në letërsinë  artistike,  turqizmat,  sipas temës, 

kohës, personazhit etj., përdoren rregullisht si stilema, pikërisht për vlerat e vecanta 

stilistike dhe për forcën e karakterizmit që kanë. Mjafton të sjellim si shembull për 

këtë poezitë satirike të Fan Nolit, romanet historike të Sabri Godos, të Gjergj Zhejit,të 

Ismail  Kadaresë  etj, për ngjarjet  në periudhën  e luftërave  shqiptaro-osmane  e për 

Skënderbeun, gjithë letërsinë humoristike etj. Nuancat e holla keqësuese, tallëse, 

përbuzëse,   mospërfillëse   etj.,   që   mbartin   shumë   turqizma   në   shqipe,   i   kanë 

zhvendosur  ata në nivele më të ulëta të stileve, por nuk i kundërvënë  me normën 

letrare. Pyetja që shtrohet është: Cili do të jetë vendi i orientalizmave  në shqipen e 

sotme, kryesisht pas gjithë atij purizmi aq të gjatë, pothuajse një shekull? 
 

 
 

4. 7  Turqizmat në aspektin psikolinguistik 

 
Bashkë me fjalët çdo popull jep e përhap edhe dicka nga kultura e tij, nga shpirti i tij, 

që një popull tjetër e merr dhe e mban, nëse i duhet dhe nëse nuk vjen në kundërshtim 

me strukturën  e tij shpirtërore.  Me zhvillimin  e kulturës  materiale dhe mendore të 

shoqërisë, të ekonomisë e të mendësisë së saj, zhvillohen e ndryshojnë natyrisht dhe 

objektet e konceptet, dhe bashkë me këto edhe emërtimet e tyre, të cilat janë cilësuar 

si  reflektimi  i  këtyre  në  gjuhë.  Për  ta  shpjeguar  këtë  që  sapo  thamë,  mjafton  të 

kujtojmë  se me ardhjen  e fesë së krishterë  në rajonet  e evropës  lindore  të cilat u 
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kristianizuan më vonë se romakët e latinët e tjerë në përgjithësi, fjala pagan
220  

mori 

apo  fitoi  një  kuptim  përkeqësues,  si  përshembull  në  shqip  pëgëj,  pugaj,  -  fëlliq, 

ndrag,, në rumanisht pingaresc Ŕ ndyj, njollos. Kjo fjalë mori një kuptim përkeqësues 

edhe regjistrat e lartë por edhe të ulët të turqishtfolësve në përgjithësi, dhe në të tërë 

ligjërimin e muslimanëve  të orientit në veçanti, kryesisht në persisht, ku me fjalën 

gavur
221 

Ŕ pagan Ŕ adhurues i zjarrit shquheshin vendet e pamuslimanizuara të kohës, 

të  cilat  vazhdonin  në  idhujtari  (kryesisht  të  zjarrit)  megjithëse  krishtërimi  kishte 

shekuj që zotëronte në një pjesë të mirë të botës.   Për gjuhën shqipe fjala zot e cila 

trashëgon  ende kuptimin  e saj të parë që para erës sonë arriti që nëpërmjet  gjhës 

liturgjike të shënojë edhe fjalën dhe konceptin perëndi. Kjo fjalë arriti  ti durojë edhe 

dyndjes myslimane osmane ku dihet mirëfilli që në vendet islame për Perëndinë nuk 

përdoret fjalë tjetër përveç Allah, İlah e të ngjashme me të. E shikoj me vend të shtoj 

pranë këtij fakti të mendimit gjuhësor shqiptar se për sa i përket kësaj fjale gjejmë 

dukurinë  gjegjëse edhe te turqishtja,  e cila e pati flakur masivisht  fjalën tanrı kur 

përqafoi islamin në shek XII. Kjo fjalë megjithëse i përket fjalëve më të vjetra turke 

në mbishkrimet e Orhun Abideleri me trajtën Tengri, u rikthye në përdorin në fillimet 

e shek XIX, arsye kryesore esë cilës ishte edhe liciteti i Turqisë moderne. 

Gjuha është shumë konservative në krahasim me ndryshimet që pësojnë fjalët dhe me 

ndryshimet që pësojnë sendet a konceptet që ato emërtojnë. Gjuha ruan elemente që 

zhvillimi  i kulturës  i ka kapëcyer.  Me doket dhe bestytnitë  e vendeve  kanë lidhje 

shumë  fjalë  të  cilat  gjuha  i  trashëgon  pakuptuar.  Shkurtazi  duam  të  kujtojmë 

turqizmat hutë Ŕ huti, kervan Ŕ karvani, dhe kumbarë Ŕ kumbara, të cilat ndeshen në 

të gjttha trevat shqiptare, e para gjendet në sinonimin e emrit kali i qyqes – hutë e 

bardhë, e dyta në togfljalëshin ylli i karvanit, përkrah ylli me bisht, dhe janë formuar 

me të njëjtat mjete onomasiologjike siç është formuar edhe Byku i Kumbarës, Kashtra 

e Kumtrit, Ylli me bisht. Nëse për fjalën kervan Ŕ karvani jemi të bindur se është një 

nga turqizmat e shqipes
222  

fjala hutë Ŕ huta Ŕ huti na kujton një arabizëm kuranor
223

, 

që nuk e hasim të paktën në turqishte. 

Megjithatë  duhet  të  shtojmë  mëndimin  e  gjuhëtarëve  që,  jo  të  gjitha  ndërtimet 

kuptimore kryhen për arsye të jashtme të historisë së kulturës popullore, disa ndodhin 

për arsye psikologjike e disa për arsye të tjera të zhvillimit të brendshëm të gjuhëve. 

Shumë turqizma, për nga sasia e vlera, kanë krijuar në shqipe  grupe paradigmatike të 

qarta dhe lidhje strukturore të qëndrueshme. Në këtë mënyrë janë  krijuar kështu fusha 

leksikore  sipas  fushave  konceptore  që  mbulojnë  si,  gatesa,  veshje  etj.,  ose  fusha 

leksikoŔgramatikore  emra dhe mbiemra, që zakonisht nuk zgjerohen më tej si folje 

apo ndajfolje me fjalë të tjera nuk formojnë çerdhe fjalësh, për shkak të dallimeve 

tipologjike  të theksuara  ndërmjet  turqishtes  e shqipes  (për të cilat do të flasim në 

kapitullin e fundit) raki-rakixhi,  budalla – budallallëk,  sahat- sahatçi etj. Po ashtu 

janë zgjeruar  lidhjet sintagmatike,  deri te lidhjet frazeologjike,  siç përmendëm  më 

sipër dhe siç do t‟i trajtojmë përsëri në punimin tonë. Së fundmi, edhe për turqizmat, 

do të mundohemi të  lëmë mënjanë ato që vërtet kanë dalë nga përdorimi ose që kanë 

hyrë  e kanë  mbetur  si  fjalë  të  rastit  në  shkrime  autorësh  e  si  leksema  shumë  të 

kufizuara në zona gjuhësore shumë të ngushta. 

Në vijim duam të shtojmë se, qëndrimi i thellë i turqizmave në shqipe ka të bëjë me 

afektin. Ka fjalë që siç thamë më lart vijnë e zbehen me kohë dhe ua lënë vendin të 

tjerave  në sferën shpirtërore  emocionale,  të cilat edhe këto me këto normalizohen 

 
220 

Çabej, E, Studime etimologjike në fushë të shqipes I, fq. 63, ASHSH, BLEU I, 1982, Tiranë 
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Nişayan, S, Sölerin soyağacı, fq.204, Adam Yayınları 2007, İstanbul. 
222 

Tahir Dizdari, Fjalor i Orientalizmave në Gjuhën Shqıpe, Mileniumi I Ri, Tiranë 2008 
223 Kuran, Sure Kehf. 
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brenda  gjuhës  dhe  zëvendësohen  me  shprehje  afektive  të  tjera.  Në  shpërngulje 

kuptimore të këtilla ka gisht vetë humori apo gjëndja psikologjike e shoqërisë
224

. Për 
të qenë më të qartë po japin këtu disa shembuj nga turqizmat e shqipes, nga emra si të 
organeve të trupit ashtu edhe fjalë të tjera. 

 

 
 

4. 8. Turqizmat në aspektin onomastik 
 

 
 

Shumë turqizma  janë zhdukur  nga përdorimi  dhe kanë mbijetuar  gati si një fosile 

vetëm në disa emra visesh dhe personash, pjesërisht për kohët e kaluara nëpërmjet 

dokumenteve historike. Në këtë mënyrë materialet onomastike përbëjnë në një farë 

mënyre një pjesë rëndësishme turqizmave të shqipes që kanë rëndësi të dyfishtë si 

për historinë e shqipes por edhe për zbardhjen e të dhënave si të marrënieve gjuhësore 

ashtu edhe të pykëzimit të tyre në shqipen. Siç është toponimi Qafa e Agrit
225

, Kodra 

e Arapajve etj, si emra që i kanë rezistuar kohës që para periudhës mesjetare. Por, 

gjithashtu pa hyrë mirë në zhvillimine kësaj nënçështjeje po kujtojmë këtu se gjuha 

shqipe ka edhe apelitiva të sferave të ndryshme të cilat rrjedhin prej emrash vetjakë të 

orientit. Për shembull nga emrat e shpendëve pulë Hindi përmban emrin e një nga 

vendeve më të largëta të lindjes, İndinë, të kësaj gjedhe janë edhe misrok e miskë 

(gjel deti, pulë deti) e kanë emrin nga Misiri, emri i shtetit të  Egjiptit, i thirrurr kështu 

prej shqiptarëve  deri vonë ashtu siç e emërtojnë  vetë egjyptianët  veten apo popujt 

lindorë të tjerë. Kështu kemi dhe një rast për emra bimësh si ai i dhamashqino  në 

instacë të fundit me kryeqendrëne  Sirisë, Damaskun.  Nga Misir (Egjypt)  vjen dhe 

tuqizmi misër, vlen të përmëndim këtu se çuditërisht për bimën e tërë ne huazuam nga 

turqishtja,  ndërkohë  për  njësinë  në  fjalë  ne  i kemi  dhënë  turqishtes  fjalën  kokër, 

kokoroz
226    

për  njësi  dhe  kokërr  misri.  Nga  ushqimet  kemi  arapash  (memelik, 

mëmëlig, pulendër) nga Arap, Arabia. Jemi të mendimit se edhe emri për kuajt e fortë 

të   racës së mirë arapi, është e kësaj natyre. Të mirënjohura janë edhe emrat e disa 

lloje stofërash ose veshjes që janë emërtuar prej vendeve të farëta ose të largëta të 

Lindjes. Shtojmë këtu gallatë (nga Galata e Stambollit), hindija (nga Hind turqisht, 

İndi), kaliko (Kalkuta e Indisë), jemeni (nga Jemen), shami (nga Sham, emri i vjetër i 

Sirisë), tonuz (nga Tunizia) etj. Edhe emri i enës shtëpiake magrip (qyp i madh për 

vaj) vjen pikërisht  nga emri Maghreb,  (Maroku  i sotëm),  emër të cilin vendasit  e 

përdorin për vendin e tyre por që në të njëjtën kohë me këtë emër thirren sot e kësaj 

dite nga shumë vende orientale të tjera. 

Kontaktet  e  shqiptarëve  me  turqit  osmanë  në  fusha  të  ndryshme,  si:  tregtare, 

ushtarake,  fetare, kulturore  etj, siç folëm gjatë edhe në kapitujt e mëparshëm  janë 

realizuar janë konkretizuar që para periudhës së  sundimit osman në trojet shqiptare 

dhe  kanë  kushtëzuar  një  gamë  të  gjerë  ndikimesh  gjuhësore.  Shqipja,  si  gjuhë 

indoeuropiane, takohet me orientin në përgjithësi që në lashtësi, por kontaktet më të 

mëdha me këtë gjuhë ajo i pati pas shekullit XV, nëpërmjet veprimtarisë së organeve 

administrative dhe ushtarake të osmanlinjve, kur në gjuhën shqipe depërtoi një fond i 

konsiderueshëm fjalësh nga osmanishtja e periudhës përkatëse,  çka solli si rrjedhojë 
 
 
 

224 Krh. Çabej Eqrem, Studime etimologjike në fushë të shqipes, Tiranë 1982; Emil Lafe, Persizmat në 

kuadrin e orientalizmave të „‟Fjalorit të gjuhës së sotme shqipe, Perla 1999, Eqrem Çabej, Për 

pastërtinë e gjuhës shqipe dhe Gj. Shkurtaj Si të shkruajmë shqip. Toena, 2008 
225 Çabej, E, Studime etimologjike në fushë të shqipes I, fq. 98, ASHSH, BLEU I, 1982, Tiranë 
226 Nişayan, S, Sölerin soyağacı, f.333, Adam Yayınları 20072, İstanbul 
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edhe përdorimin  e tyre në procesin  e fjalëformimit  të gjuhës shqipe, duke e rritur 

gamën e këtij fondi në procesin e pasurimit të saj
227

. 

Kjo dukuri, krahas fushave të tjera, përfshin edhe onomastikën,  ku studiuesit kanë 

gjetur   një numër të madh turqizmash, që i janë përshtatur natyrës së gjuhës shqipe 

dhe janë bërë pjesë e fondit leksikor të saj. Vëzhgimi me kujdes i këtij fondi nxjerr në 

evidencë,  përveç  tjerash,  edhe  një  listë  të  gjatë  turqizmash  që  kanë  shërbyer  për 

sajimin e antroponimeve, të etnonimeve, patronimeve, toponimeve, hidronimeve, 

zoonimeve  etj.,  e  cila  përbën  një  tregues  të  qartë  të  rolit  marrës  të  shqipes  nga 

turqishtja e perandorisë oasmane. 

Në këtë sythë të pynimit tonë jemi ndalur duke  synuar që të ndriçohet sado pak ky 

proces,  duke  paraqitur  rrugët  që janë  ndjekur,  metodat  që  janë  praktikuar,  si dhe 

mjetet që kanë shërbyer për realizimin e këtij procesi. 

Siç theksuam edhe më sıpër, pjesa më e madhe e fondit të leksikut të osmanishtes që 

ka depërtuar në fondin leksikor të shqipes  përbëhet nga emra konkretë ose abstraktë, 

të cilët kanë hyrë në gjuhën shqipe bashkë me objektet ose nocionet që emërtojnë dhe, 

me kalimin e kohës, këto fjalë u janë nënshtruar ligjeve të gjuhës shqipe dhe kanë 

shërbyer në procesin e fjalëformimit njëlloj si njësitë leksikore të fondit autokton të 

saj. 

Pushtimi osman i trojeve shqiptare u shoqërua me përhapjen e kulturës së popujve të 

lindorë që vetë osmanët (ushtarë, ekonomistë, zyrtarë, tregtarë, etj) bartnin,  në arealin 

shqiptar. Në trojet shqiptare   depërtuan përvoja të reja të prodhimit e bashkë me to 

edhe lëndët që përpunoheshin, mjetet që përdoreshin për realizimin e këtij procesi dhe 

objektet  që prodhoheshin,  gjë e cila u shoqërua  me pasurimin  e fondit leksikor  të 

shqipes me fjalë të kësaj emërtese dhe te teknologjisë se aplikohej në veprimtarinë 

prodhuese, çka u shoqërua me pasurimin e fondit leksikor te shqipes me fjalë të kësaj 

emërtese dhe të teknologjisë që aplikohej në këtë veprimtari, si dhe me pasurimin e 

fondit antroponimik të shqipes me një numër të konsiderueshëm turqizmash të cilat, si 

pjesë e fondit leksikor të shqipes, u përdorën edhe si patronime. 

Duke u mbështetur në klasifikimet e studiuesve tanë më në zë, por sidomos në 

hulumtimet tona të cilat i kemi përmendur edhe ne referime e artıkuj të ndryshëm, por 

edhe në krye të punimit tonë, po paraqesim këtu më poshtë, emërtimet shqiptare, që 

janë formuar nga njësi leksikore të fondit të orientalizmave të shqipes. 

 
4. 8. 1 Patronimet 

 
1. Patronime shqiptare që vijnë nga fondi osman i kuzhinës dhe i gjellëtarisë. 

 

hoshafi, pekmezi , etj. 

 

2.Patronime shqiptare nga turqizma që emërtojnë banesa dhe pajisje të tyre.  

 

Çardaku,  perdja,  qoshja,  qilimi, rafti, kafazi, qosja (nga turqisht köse) etj. 
 
 

 
227 Eqrem Çabej, Për një shtresim kronologjik të huazimeve turke të shqipes, SF 1975, No.4 
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3. Emra familjarë shqiptarë nga turqizma që i takojnë sferës së bimësisë.  

bostani, gonxhe, pambuku, sheboja, vishnja, kajsija etj. 

4 . Patronime shqiptare nga turqizma të sferës së almiseve (1). 

  Beli,Çiraku, Çengeli etj. 

 

5. mbiemra shqiptarë nga turqizma që emërtojnë njeriun dhe tiparet e tij  

Ashiku,  Beqari,  Çallaku,  Kahremani,  Nishani,  Pehlivani, 

Qorri, Qorraj, Qosaj, Qosja, Xhani, Xhemerti etj. 

 

6.Emra familjesh që vijnë nga turqizma të sferës së veshmbathjes.  

 

Çorapi, Jeleku, Qyrku etj. 

7. Patronime shqiptare nga turqizma të emërtesës së fondit leksikor të mjeshtërive.  

 

Bostanxhiu,   Çiraku,  Heqimi, Tabaku, Terziu etj. 

 

8. Patronime shqiptare nga turqizma të fondit leksikor të emërtesë së tregtisë. 

Bakalli, Baxha, Çiraku, Pazari, Qesja, Xhambazi etj. 

 

 9.Patronime shqiptare me prejardhje nga fondi i turqizmave të emërtesave të   

   kozmetikës;  

   Lejlaja, Myshku, Gjyli, Tumani etj. 

10. Emra familjesh shqiptare nga fondi leksikor i turqizmave të emërtesës së qytetit 

dhe të pjesëve të tij. 

Çezmja, Hani, Jenishehri, Shehri etj. 

11. Patronime shqiptare nga turqizma të emërtesës së fesë. 

Është  e ditur që kjo kategori  emrash  familjarë  është futur në fondin  leksikor  të 

shqipes si rrjedhojë e procesit të islamizimit të popullsisë shqiptare. Këto patronime 

kanë përhapje shumë të gjerë në të gjithë arealin shqiptar. 

Dervishi,  Hoxha,  Shehi  etj  Nga emri Dervish kanë rrjedhur edhe patronime të 

tjera, të  tillë  janë  patronimet;  Dervishaj,  Dervishaliaj, 

 Dervishhasani,  Dervishej, etj. Po ashtu edhe me prapashtesën e njohur turke Ŕllari 

dhe Ŕleri si tek rasti Hoxha prej nga kemi  patronimet; Hoxhallari, Hoxhalli, 

Dervishllari etj. Dhe përsëri fjala  turke  oğlu  /  oğli  Ŕ  djali,  i  biri  e  cila  është  

përdorur  për  formimin  e patronimeve  si; Memetolli,  Minarolli,  Qorolli,  që po të 

përktheheshin  fjalë për fjalë do të dilnin si; Djali i Memetit, Djali i Minarit, Djali i 

Qorrit. 

Abdihoxha,   Alihoxha,   Hoxhvogli, Shakohoxha , Kauri,    Nevruzaj. 
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12. Patronime shqiptare nga njësi leksikore të sferës administrative dhe ushtarake. 

Bajraktari,  Dilaveri, Hanxhari, Havani Dizdari,  që takohet si emër familjar në 

shumë krahina të Shqipërisë ku ka pasur kështjella në të cilat shqiptarët  kanë  qenë  

me detyrën  e komandantit  të kalasë  gjatë  sundimit osman.  Këtë  patronim  e  

gjejmë  edhe  në  formën  Dezdari,   çka  dëshmohet   në dokumentet historike të 

vitit 1614
228  

.  

13. Patronime shqiptare nga turqizma të fondit leksikor të bimësisë 

 Bostani, Çinari, Vishnja, Zymbyli etj 

14.  Emra  familjarë  shqiptarë  nga  turqizma  të  botës shtazore. 

Kapllani, Bilbili, Çakalli, Çobani, Kumria, Asllani, Kurti etj. 

15. Patronime shqiptare nga emërtime të sferave të tjera të fondit të turqizmave të 

shqipes. 

Ashikja,  Ashiku,  Bafti,  Behari,  Berbati,  Derti,  Dynjaja,  Gazepi,  Mileti,  Nishani, 

Sade,  Zarari  etj.   Ashiku,  Bilbili,  Dervishi,  Dilaveri,  Dylberi,  Gonxheja,  Hakiu, 

Jasemini, Kahremani, Kajmaku, Kalemi, Kumrija, Meleku, Meleqeja, Pelivani, Raziu, 

Selami, Selamiu, Sevdije, Shebojea, Sheqeri, Xhevahiri, Xhevahirja etj. 

 
4. 8. 2 Toponimet 

 
a.   Oikonimet 

 
Emra qytetesh si i mirënjohuri Elbasan, Tepedelen (nga, tepe=kodër dhe delen=shpues) 

Ŕ Tepelena e Ali Pashës dhe Hani i Elezit. 

Emra fshatrash: Hani i Hotit, pikëkalimi kufitar midis Shqipërisë dhe Malit të Zi, 

Jeran, (fshat në Bajzë të Kastratit në Malësinë e Madhe). Fshati Su (=ujë)në Tepelenë, 

Derjan (dere janë=pranë përroit) ne Burrel apo ai Çetë në Kavajë etj  

Emra lagjesh: Bahçallëk, (lagje në qytetin e Shkodrës), Shallvare, lagje në qytetin e 

Tiranës.  Tepe dhe Tophanë, lagje e qytetit të Shkodrës, (top hanë =  vendi i topave),  

lagje  në  qytetin  e  Shkodrës, Lagja  Kala,  e mirënjohur në disa qytete shqiptare,  

 Sallbeg lagje në qytetin e Kavajës, etj. 
 
 

228 T. Dizdari, Fjalori i orientalizmave në gjuhën shqipe, Tiranë, 2005 
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b.  Mikrotoponimet 

 
Çinari i Hoxhdheut, (në Durrës)  

“Lek Dukagjini” me rrugën “Oso Kuka”, në qytetin e Shkodrës. 

Çinari i Zef Zorbës (në Shkodër), 

Dervish Mustafa (lagje në Dibër të Madhe), 

Dezdare (Bregu i Bunës, Shkodër), 

Gjezdaraj (në Delvinë),  

Gur‟i çoban‟it, Varr‟ i çobanit (Dukagjin, Pukë), 

Hoxhaj, fshat në Gash të Tropojës 

Hoxhallar, në Libohovë 

Rruga  Karvanej  (në Shkodër),   

Varr‟i  Kaurrit (në  Berat) 
 
 
 
 
 

5 Prania e turqizmave në format e jashtme të shqipes 
 

 
 

5. 1 Vështrime në rrafshin morfofonologjik dhe fonologjik 

 
Studimet që lidhen me ndikimet që solli turqishtja në gjuhët e Ballkanit renditen ndër 
hulumtimet më të hershme të fushës së gjuhësisë ballkanike, ku studimi më i hershëm 

daton  në vitin 1884
229

.  Ndërkaq,  me përvijimin  e fushës  së gjuhësisë  së kontaktit 
gjuhësor ndërmjet gjuhëve, numri i studimeve në këtë drejtim njohu një rritje vërtet të 

ndjeshme, madje, qyshse në hapat e para të zhvillimit të fushës në fjalë, për të arritur 

një zhvillim të hovshëm nga fundi i viteve ‟60 e këndejmi. 

Në qoftë  se, për arsye  thjesht  studimi,  do të mëtonim  që t‟i paraqisnim  sipas një 

klasifikimi taksonomik, hulumtimet në fjalë mund t‟i kategorizonim në dy grupe 

kryesore. 

Në  grupin  e parë  përmblidhen  studimet  që filluan  të shfaqeshin  gjatë  viteve  ‟70. 

Krahas kufizimeve  në rrafshin tipologjik (përqendrohen  thjesht dhe vetëm tek disa 

tipare  të  veçanta  gjuhësore),  kjo  kategori  studimesh  shfaq  në  vetvete  një  varg 

kufizimesh në rrafshin topologjik, duke e përqendruar pothuajse përjashtimisht 

vëmendjen dhe vështrimin krahasues thjesht dhe vetëm tek dialektet apo tek të folmet 

e turqishtes ndër trevat e ndryshme të Gadishullit Ballkanik, të këtilla si në Maqedoni, 

Bullgari,  Kosovë etj., me mëtimin  për të nxjerrë në dukje natyrën  “ballkanase”  të 

dialekteve dhe të folmeve në fjalë
230

, duke anashkaluar kësisoj, apo duke lënë jashtë 
 

 
229 

Krh. Miklosiç 1884. 
230  

Në këtë drejtim, lipset thënë se synimi i studimeve në fjalë është përqendruar më së tepërmi tek 

mëtimi për të qëmtuar nëse në rastin e këtyre dialekteve dhe të folmeve të turqishtes në trevat e 
Ballkanit gjendemi apo jo përpara dukurisë së kreolizimit, çka nuk është pranuar asnjëherë qoftë nga 
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vëmendjes,  varietetet  e  tjera  të  turqishtes,  përfshirë  këtu  edhe  vetë  turqishten  e 

periudhës osmane
231

. Pikërisht një prirje e këtillë përjashtimore përbën edhe një nga 
arsyet kryesore, më së paku në gjykimin tonë, në përhapjen tepër të ngushtë dhe në 
jehonën tejet të kufizuar që përfundimet dhe pamësitë e arritura dhe paraqitura nga 

studimet  e  kategorisë  në  fjalë  njohën  ndër  qarqet  e  ndryshme  të  studiuesve  të 

Ballkanologjisë. 

Në grupin e dytë përmblidhen  ato studime që, krahas dialekteve dhe të folmeve të 

turqishtes ndër trevat e ndryshme të Ballkanit, përfshinin në vëmendjen dhe në 
vështrimin  krahasues  edhe  varietetet  e  tjera  të  turqishtes,  çka  ndikoi  jo  pak  në 

përhapjen e gjerë dhe në jehonën e përfundimeve dhe të pamësive të arritura
232

. Porse, 

pavarësisht  kësaj,  lipset  thënë  se  studimet  e  kategorisë  në  fjalë  mëtuan  që  të 

integroheshin pothuajse përjashtimisht si pjesë e studimeve turkologjike, arsye për të 

cilën, krejt shkimtazi si në rastin e grupit të parë, nuk njohën përpos se një vëmendje 

të pjesshme ndër studiuesit e fushës së studimeve ballkanologjike. 

Ndërkaq,  nisur nga kufizimet  që shpërfaqin,  qoftë studimet  e grupit të parë, qoftë 

studimet  e grupit  të dytë, nuk mund  të gjejnë  përpos  se një vend të pjesshëm  në 

hapësirat  e punimit tonë, për shkak se nuk i përgjigjen  përpos se vetëm pjesërisht 

qëllimeve  parësore  që na kanë paraprirë  në këtë punim.  Madje,  vështruar  në këtë 

drejtim, vlen të sjellim në vëmendje se studimi ynë shtratëzohet  në një hapësirë të 

“ndërmjetme”, në atë hapësirë të krijuar nga gërshetimi i këtyre dy “rrymave”, nëse 

mund të shprehemi kësisoj. Arsyeja shfaqet lehtësisht e rrokshme, duam të kujtojmë; 

nga njëra anë, sikundërse patëm rastin që të vinim në dukje edhe tek një nga vatrat 

tekstore  të  Parashtjellimit,   personalisht  priremi  që  ta  vështrojmë  turqishten  në 

pozicionin  e “adstratum”-it,  që shprehimisht  do të thotë se nuk është assesi  pjesë 

përbërëse e Sprachbund-it ballkanik, por vetëm një nga shumë elementë, ndonëse nga 

më kryesorët, që kontribuuan në krijimin Sprachbund-it në fjalë
233

. Ndërkaq, nga ana 

tjetër,  sikundërse  patëm  rastin  që  të  shpjegonim  po  në  një  nga  vatrat  tekstore  të 

Parashtjellimit
234

,  pamësinë  në  fjalë  e  mbështesim  tek  turqishtja  e  periudhës  së 

kontaktit  gjuhësor,  dhe jo tek dialektet  e saj që hasim  ndër  trevat  e ndryshme  të 

Gadishullit  Ballkanik
235

,  apo në turqishten  e periudhës  së pas reformave,  e cila u 

përvijua përgjatë kohës kur ky kontakt ishte ndërprerë, madje, interesi dhe prirja për 

t‟u përditësuar në drejtim të zhvillimeve gjuhësore të turqishtes ishte zbehur, në mos 

ishte shuar plotësisht, falë punës jo të pakët që kishin kryer rilindasit, nga njëra anë, si 

dhe e trysnisë psikologjike që shkaktonte vetvetiu gjuha e një bashkësie që vështrohej 

ende si “pushtuese”, nga ana tjetër. 
 
 
 
 

turkologët turq, qoftë nga ata evropianë. Në lidhje me këtë çështje, të gjithë turkologët, thuajse njëzëri, 
janë shprehur të mendimit se dialektet dhe të folmet e turqishtes ndër trevat e Ballkanit janë varietete të 

turqishtes, dhe nuk lipsen vështruar assesi si tipologjikisht të ndryshme prej saj. Krh. në këtë drejtim, 

Lars Johanson, The Turkic Languages, f. 27. 
231  Krh. Jasar dhe Nasteva, 1971/2; Pokrovskaja, 1974 dhe 1979; Eriner 1970; Kakuk 1972; Hazai 
1978; Tryjarski 1976, Asim 1976, Hafiz 1976, Schmaus 1968 etj.; Gülsensoy, 1979. 
232  

Krh. Hasan, 1987; Johanson, 1992; Matras, 1990 dhe 1996; Jusuf, 1987; Teodosijevic, 1985, 1987 

dhe 1988 etj. 
233  Berstejn 1968, 77-79; Schaller 1975, f. 91-95. këtë shënim shtoje edhe tek pjesa e parashtjellimit, 

duke bërë edhe orthoizmin përkatës nga substratum në adstratum. Jep ndërkohë edhe faqen ku është 
trajtuar kjo çështje. Jep ndërkohë edhe faqen ku është trajtuar kjo çështje. 
234 Jep faqen ku është trajtuar kjo çështje. 
235 Në të vërtetë, një drejtim të këtillë rrahu në hulumtimet e tij Victor A. Friedman. Krh., për shembull, 
Balcanology  and  Turcology:  West  Rumelian  Turkish  in  Yugoslavia  as  Reflected  in  Presciptive 

Grammar, në: Studies in Slavic and General Linguistics, Radopi, Amsterdam 1982, vëll. II, f. 1-77. 
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Në këtë syth, vëmendja  jonë do të përqendrohet  në qëmtimin  e dukurive  që kanë 

shoqëruar  marrëdhëniet  mes  shqipes  dhe  turqishtes  së  periudhës  së  perandorisë 

osmane në dy rrafshe: në rrafshin morfofonologjik dhe fonologjik. 

Qëmtimi  i  dukurive  në  rrafshin  morfofonologjik  shfaq  një  rëndësi  të  veçantë  në 

rrafshin  e gjuhësisë  historike,  për aq sa ndihmon  jo pak në ndriçimin  e kohës  së 

kontaktit  gjuhësor  ndërmjet  shqipes  dhe  turqishtes  së  periudhës  së  perandorisë 

osmane, sikundërse edhe në ndriçimin e gjendjes së kontaktit në fjalë në këtë apo atë 

fazë të zhvillimeve dhe ndryshimeve që njohu turqishtja e periudhës në fjalë. 

Qëmtimi i dukurive në rrafshin fonologjik lidhet drejtpërsëdrejti me ndikimet, apo me 

huazimet, që gjuha shqipja njohu gjatë kontaktit gjuhësor me turqishten e periudhës së 

perandorisë osmane, çka ndihmon jo pak në drejtim të formimit të një perceptimi më 

objektiv rreth shkallës dhe dendësisë jo thjesht dhe vetëm të kontaktit gjuhësor, por 

edhe  të  marrëdhënieve  ndërnjerëzore  ndërmjet  folësve  të  këtyre  dy  bashkësive 

gjuhësore. 

 
5. 2. Morfofonologjia 

 
Çdo sipërmarrje që synon të përshkruajë situatën dhe tiparet morfofonologjike të një 

gjuhe  të  caktuar  përpara  periudhës  së  shpikjes  së  mjeteve  audio-regjistruese,  nuk 

mund të arrijë në thelb, nga një këndvështrim empirik dhe epistemologjik,   përpos se 

një varg përfundimesh hipotetike, të hamendësuara, çka vlen, sidomos, në rastet kur 

një gjuhë përdor një sistem grafologjik të ndryshëm nga vetë gjuha e trajtimit. Në këtë 

drejtim,  do  të  mjaftonte  që  të  sillnim  në  kujtesë  këtu  sistemet  e  ndryshme  të 

ndërshkrimit sipas alfabetit latin të gjuhëve të tilla si sanskritishtja, greqishtja e vjetër, 

persishtja, arabishtja, hebraishtja, rusishtja etj.
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Një situatë e tillë i brendashkruhet  tërësisht edhe rastit të turqishtes së periudhës së 

perandorisë  osmane,  për shkak se ky varietet i gjuhëve  turkike u shkrua sipas një 

sistemi grafologjik, i cili mishëronte në vetvete sistemin morfofonologjik të një gjuhe 

që  shpërfaqej  qoftë  gjenetikisht,  qoftë  tipologjikisht,  si krejt  e ndryshme  nga  ai i 

gjuhëve turkike. 

Sidoqoftë,  duke qenë se shkrimi  sipas këtij sistemi grafologjik  vijoi deri në kohët 

moderne Ŕ më konkretisht, deri në vitin 1928 Ŕ në kohët tona mund të arrijmë që të 

krijojmë një pamësi historikisht të dokumentueshme në lidhje me sistemin 

morfofonologjik  të turqishtes së lëvruar gjatë periudhës së perandorisë osmane që i 

përgjigjej përkitazi sistemit grafologjik dhe sistemit drejtshkrimor të gjuhës arabe. E 

megjithatë,  pavarësisht  dokumentueshmërisë  historike,  të  dhënat  e  vjela  në  këtë 

drejtim lipsen vështruar gjithsesi të kufizuara në kontekstin historik, për aq sa pjesa 

dërrmuese e tyre i përkasin fazës së fundit të turqishtes së periudhës së perandorisë 

osmane. Në të vërtetë, vlen që të sjellim në vëmendje se përgjatë periudhës në fjalë 

vërejmë jo pak mospërkime mes situatës morfofonologjike të diktuar nga drejtshkrimi 

arab dhe drejtshqiptimit  përkatës  nga ana e bashkësisë  së folësve,  siç shfaqet,  për 

shembull, rasti i përdorimit të dendur të germave i dhe ï te një parashtesë që, në disa 

kontekste  të  caktuara  morfofonologjike,   i  përgjigjej  një  ü-je  apo  një  u-je  dhe 

anasjelltas, apo rasti i përdorimit të një prej germave që i përgjigjeshin t-së për 

bashtingëllore që në drejtshqiptim i përgjigjeshin tingullit d. Në të këtilla raste, vlen të 

sjellim në vëmendje  se është tepër e vështirë  që të përcaktojmë  me përpikmëri  të 

kënaqshme kohore se në cilën periudhë historike nisi të zinte vend ndryshimi i 

morfofonologjisë   së  një  lekseme   apo  një  parashtese   të  caktuar   nga  paraqitja 
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grafologjike përkatëse në alfabetin arab. Në këtë drejtim, lipset thënë se një pjesë e 

drejtshqiptimeve  të konvencionalizuara  të kohës  mund  të kenë  qenë  të pranishme 

edhe në traditën drejtshkrimore të Azisë Qëndrore, dhe mbase mund të mos përkojnë 

fare me situatën morfofonologjike të turqishtes së periudhës së hershme apo në atë të 

periudhës së mesme.
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Ndërkaq, një tjetër burim në drejtim të situatës morfofonologjike të turqishtes së 

periudhës së perandorisë osmane e hasim tek një varg autorësh perëndimorë. 

Duke nisur nga shekulli  XVI e këndejmi,  interesi  që filluan të tregonin  studiuesit 

perëndimorë ndaj gjuhës së perandorisë më të fuqishme të kohës, si dhe nevoja që jo 

pak sipërmarrës perëndimorë kishin ndjerë në drejtim të të mësuarit dhe të të 

përvetësuarit të kësaj gjuhe për qëllime të ndryshme të praktikës, shpuri në botimin e 

një gjerdani “tekstesh të ndërshkruara”,  ku disa pasazhe të shkruara në turqishten e 

kohës  jepen  të  ndërshkruara  sipas  alfabetit  latin;  në  këtë  drejtim,  një  pjesë  të 

rëndësishme në botimet e kohës zënë edhe tekstet e fjalorëve dhe të gramatikave të 

turqishtes  së  kohës,  në  të  cilët  autorët  ofrojnë  një  varg  shembujsh  të  fjalëve  në 

turqisht,   shoqëruar   nga   drejtshqiptimi   përkatës   i   ndërshkruar   sipas   sistemin 

grafologjik të latinishtes. 

Pavarësisht ndryshimeve që ndërshkrimet në fjalë shpërfaqin nga një autor në tjetrin, 

falë gjerësisë së periudhës kohore që përmbledhin në vetvete, këto botime përbëjnë 

një burim të vyer, madje, shumë herë më të vyer sesa vetë burimi i parë, për aq sa 

ofrojnë një gjerdan të dhënash në rrafshin morfofonologjik,  të cilat në vetë tekstet 

osmane të kohës shpeshherë shfaqen të errësuara herë nga kufizimet e sistemit 

grafologjik që paraqet arabishtja, herë nga konservatorizmi i praktikës drejtshkrimore 

të vetë autorëve osmanë. 

Kështu,  duke  u  mbështetur  tek  burimet  e  lartpërmendura,  nga  njëra  anë,  dhe  tek 

tekstet  e shekullit  XIII-XIV,  nga ana tjetër,  turkologët  i kanë  paraqitur  zhvillimet 

diakronike të turqishtes së periudhës së perandorisë osmane të ndarë në tri faza; më 

konkretisht: 

1. E periudhës së hershme, e cila shtrihet nga shekulli XIII deri në shekullin XV; 

2. E periudhës së mesme, e cila shtrihet nga shekulli XVI deri në shekullin XVIII; 

3. E periudhës së vonshme, e cila shtrihet nga shekulli XIX deri në vitin 1928, kohë 

kur nisën edhe reformat në drejtim të standardizimit dhe normativizimit të turqishtes 

që flitet sot në territorin e republikës së Turqisë. 

Gjatë  këtyre  tri  fazave,  turqishtja  e  periudhës  së  perandorisë  osmane  pëson  një 

gjerdan ndryshimesh në rrafshin morfofonologjik. 

Natyrisht, si tërë përpjekjet që mëtojnë të përvijojnë një vijë ndarëse kronologjike në 

drejtim të continuum-it  të ndryshueshmërisë  dhe të zhvillimeve diakronike nëpër të 

cilat ka kaluar një gjuhë e caktuar, edhe në këtë përpjekje në lidhje me periudhizimin 

e turqishtes së perandorisë osmane ka pashmangshëm një element artificializmi. Për 

rrjedhojë, vështruar në këtë drejtim, sa herë që shprehemi në lidhje me ndryshimet që 

pëson një gjuhë e kësaj periudhe në rrafshin fonologjik,  morfofonologjik,  leksikor, 

morfologjik,   sintaksor,   apo   gramatikor,   s‟nënkuptojmë   assesi   disa   zhvillime 

diakronikisht  të prera, por thjesht dhe vetëm shpejtësitë  e ndryshme  të procesit  të 

ndryshueshmërisë,  madje,  ndonjëherë,  edhe  drejtimet  e  ndryshme  që  ndjek  vetë 

procesi  i ndryshueshmërisë  nëpër  të  cilën  kalon  gjuha  si rrjedhojë  e një  gjerdani 

kompleks faktorësh historikë, antropologjikë, politikë, socialë, kulturorë etj., çka vlen 

edhe në rastin e tematikës  sonë; më konkretisht  këtu, në drejtim të përcaktimit  të 

kohës   së  kontaktit   gjuhësor   ndërmjet   shqipes   dhe  turqishtes   së  periudhës   së 
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perandorisë  osmane  duke  u  pikënisur  nga  trajtat  morfofonologjike  sipas  të  cilave 

shfaqen në shqip fjalët e huazuara nga turqishtja e periudhës së perandorisë osmane 

në fazat e ndryshme të zhvillimit të saj. 

Kështu,  vështruar  në  kuadrin  e  tematikës  së  punimit  tonë,  vlen  që  të  sjellim  në 

vëmendje  se nga faza  e hershmërisë  në fazën  e mesme,  turqishtja  e periudhës  së 

perandorisë osmane pëson në rrafshin morfofonologjik një varg ndryshimesh për sa i 

përket bashtingëllores g. 

Një nga ndryshimet më të hershme që pëson bashkëtingëllorja g nga turqishtja e fazës 

së hershme  në atë të fazës së mesme, lidhet me rënien e saj në tërë ato raste kur 

gjendej ndërmjet dy zanoreve, si dhe në rastet kur gjendej në rrokjen e fundit. Kështu, 

për shembull, në turqishten e periudhës së hershme, fjala agac, pemë, në turqishten e 

periudhës  së  mesme  shndërrohet  në  aac;  fjala  soguk,  i  ftohtë,  në  turqishten  e 

periudhës së mesme shndërrohet në souk etj.  

Në gjuhën shqipe, ky tipar morfofonologjik i turqishtes së periudhës së hershme është 

pastërtisht i pranishëm dhe përdoret edhe në ditët tona, si në rastin e aga, i cili në 

turqishten e periudhës së mesme shndërrohet në aa . Ky tipar morfofonologjik hedh jo 

pak dritë rreth kohës së kontaktit gjuhësor ndërmjet dy bashkësive  të  folësve:  

bashkësisë  së  folësve  të  shqipes  dhe  asaj  të  turqishtes  së periudhës së hershme të 

perandorisë osmane. 

Një tjetër ndryshim  morfofonologjik  në lidhje  me g-n është ai i qiellëzimit,  apo i 

lëngëzimit të saj, në tërë rastet kur gjendej ndërmjet dy zanoreve të mbyllura (e, ü 

etj.). Ky ndryshim morfofonologjik  shpjegohet përmes faktit se gjatë fazës së saj të 

mesme,  turqishtja  e  periudhës  së  perandorisë  osmane  njohu  një  gjerdan  mjaft  të 

dendur ndikimesh nga arabishtja dhe, sidomos, nga persishtja. 

Si në rastin e parë, edhe në rastin e dytë, këtë tipar morfononologjik të turqishtes së 

periudhës së hershme, në gjuhën shqipe është pastërtisht i pranishëm, madje, përdoret 

edhe sot e gjithë ditën, si në rastin e foljes begen, kënaq, për shembull,  e cila në 

turqishten e periudhës së mesme shndërrohet në beyen, ndërkohë që në shqip e hasim 

sipas   trajtës   së   hershme   begen-is.   Edhe   në   këtë   rast,   prania   e   këtij   tipari 

morfofonologjik hedh jo pak dritë rreth kohës së kontaktit gjuhësor ndërmjet dy 

bashkësive të folësve. 

Një tjetër ndryshim morfofonologjik në lidhje me g-n është lëngëzimi i saj në tërë ato 

raste kur paraprihej nga zanorja mbyllore e, si në rastin e beg, e cila në turqishten e 

periudhës së mesme shndërrohet në bey. Edhe në këtë rast, ky tipar morfofonologjik 

hedh dritë rreth kohës së kontaktit; porse, ndryshe nga rastet e mëparme, ky tipar hedh 

dritë  edhe  rreth  gjendjes  së  kontaktit  gjuhësor  që  shqipja  pati  me  turqishten  e 

periudhës së perandorisë osmane në fazat e ndryshme të zhvillimit të kësaj të fundit, 

për aq sa në shqip e hasim në të dy trajtat, qoftë në trajtën morfofonologjike të fazës 

së hershme, beg, qoftë në atë të fazës së mesme, bey. 

Një tjetër ndryshim morfofonologjik në lidhje me g-n është rënia e saj në tërë ato raste 

kur paraprihej nga zanorja mbyllore ö (e cila në shqip i përgjigjet e-së së gjatë), si në 

rastin  e  dögmek,  që  në  turqishten  e  periudhës  së  mesme  shndërrohet  në  dömek, 

ndërkohë që në shqip e hasim demek. 

Së fundmi,  një tjetër ndryshim nëpër të cilin kalon bashkëtingëllorja  g nga faza e 

hershme e turqishtes së periudhës së perandorisë osmane në atë të mesme, lidhet me 

shndërrimin e saj si variacion i lirë i k-së, dhe anasjelltas, ku sërish në shqip e gjejmë 

në të dy trajtat, si në rastin e beg/bek, ciflig/ciflik,  çka hedh dritë rreth gjendjes së 

kontaktit  gjuhësor  që  shqipja  ka  patur  me  turqishten  e  periudhës  së  perandorisë 

osmane në fazat e ndryshme të zhvillimit të kësaj të fundit. 



  

Një tjetër ndryshim morfofonologjik të turqishtes së fazës së hershme në atë të fazës 

së mesme prek edhe bashkëtingëlloren t, e cila u shndërrua në d; edhe ky ndryshim 

morfofonologjik  ishte  rrjedhojë  e  rritjes  së  shkallës  dhe  e  dendësisë  së  kontaktit 

gjuhësor që vetë turqishtja e periudhës së perandorisë osmane pati me arabishten dhe 

me persishten  gjatë fazës së saj të mesme. Në shqip, këtë tipar morfofonologjik  e 

hasim sipas trajtës së vet hershme, si në rastet e Muhamet, Mehmet etj., ndërkohë që i 

ndryshëm shpërfaqet rasti i ndryshimit morfofonologjik nëpër të cilën kalon 

bashkëtingëllorja  b, e cila, përkundër trajtës arabe, në turqishten e fazës së mesme 

shndërrohet në p, çka e gjejmë edhe në shqip, si në rastin e qitap, tepe, qebap etj. 

Së fundmi, sa i përket grupit të bashkëtingëlloreve, procesi i ndryshueshmërisë 

morfofonologjike  nga faza e hershme në atë të mesmen e turqishtes së periudhës së 

perandorisë osmane prek, madje, qysh në hapat e parë, edhe bashkëtingëlloren  c, e 

cila fonologjikisht përkonte përafërsisht me një tingull mes q-së dhe h-së, kur gjendej 

në pozicion nistor dhe mesor, dhe përafërsisht me tingullin g, kur gjendej në pozicion 

fundor, ndonëse jo gjithmonë. Gjatë fazës së mesme, si rrjedhojë e ndikimeve që pati 

nga arabishtja dhe nga persishtja, kjo bashkëtingëllore e fazës së hershme të turqishtes 

së  periudhës  së  perandorisë  osmane  nisi  të  shndërrohet  fonologjikisht  në  një  k, 

sidomos  në rastin  e fjalëve  me prejardhje  arabe dhe perse,  apo në tërë rastet  kur 

bashkëtingëllorja c gjendej në pozicion nistor dhe mestor, siç e vërejmë, për shembull, 

në rastin e fjalëve citab > kitap; acšam > akšam etj. 

Në gjuhën shqipe, këtë tipar morfofonologjik e hasim në të dy trajtat, edhe në atë të 

turqishtes së fazës së hershme (krh., për shembull, qebap, qitap, Qabe, Qerim, dyqan, 

Beqir,  fiqir, ag, beleg  etj.) edhe në atë të turqishtes  së fazës së mesme  (krh., për 

shembull, kurban, Kadër, fakir, fukara, Melek etj.), pa anashkaluar këtu edhe trajtat e 

dyfishta, apo dubletat, si në rastet Melek/Meleq,  Bekir/Beqir, Kerim/Qerim  etj., çka 

hedh dritë, njëlloj si në rastet e mësipërme,  rreth gjendjes së kontaktit gjuhësor që 

shqipja pati me turqishten e periudhës së perandorisë osmane në fazat e ndryshme të 

zhvillimit të kësaj të fundit. 

Sakaq, për sa i përket ndryshueshmërisë morfofonologjike të grupit të zanoreve, vlen 

që  të  sjellim  në  vëmendje  se,  krejt  ndryshe  nga  rasti  i  bashkëtingëlloreve,   në 

turqishten e periudhës së perandorisë osmane, dallimet fonologjike mes çifteve o/ö, 

u/ü  dhe  i/ï,  s‟ishin  gjithnjë  të  qarta  dhe  ortografikisht  të  prera.  E  megjithatë, 

pavarësisht kësaj, sa i përket grupit të zanoreve, mund të themi se, në turqishten e 

fazës  së vonshme  vërejmë  një  prirje  për  t‟i kundërvënë  harmoninë  e zanoreve  të 

hapura asaj të zanoreve të mbyllura. Kësaj prirjeje i brendashkruhet shndërrimi i u-së 

apo ü-së fundore në i në të tërë ato raste kur paraprihej nga një mbyllore, si në rastin e 

köprü > köpri, kutu > kuti, çka e gjejmë të pasqyruar edhe në shqip, siç vërehet edhe 

tek shembulli i dytë. Po ashtu, këtë trajtë morfofonologjike, në gjuhën shqipe e hasim 

edhe në të dy variantet, në atë të turqishtes së fazës së hershme/mesme dhe në atë të 

turqishtes  së fazës së vonshme,  siç shpërfaqet,  për shembull,  edhe rasti i dubletës 

bylbyl/bilbil, Myftar/Miftar etj., duke dëshmuar kësisoj vijimësinë e kontaktit gjuhësor 

ndërmjet dy gjuhëve. 
 

 
 

5. 3. Fonologjia 

 
Me huazimet në rrafshin fonologjik nënkuptojmë përvetësimin e një tingulli nga ana e 

një gjuhe si rezultat i një kontakti  gjuhësor  që kjo gjuhë ka patur me një apo më 

shumë gjuhë të tjera. 



  

Tiparet  që një gjuhë  shpërfaq  në rrafshin  fonologjik  mund  të jenë  një nga  më të 

prekurit prej dukurisë së huazimit, arsye për të cilën, të tërë studiuesit e gjuhësisë së 

kontaktit gjuhësor priren që ta trajtojnë si një nga format më sipërfaqësore të ndikimit 

dhe të huazimit që një gjuhë ka nga një tjetër. Porse, më së paku në vlerësimin tonë, 

një gjykim i tillë vlen më së tepërmi në ato raste kur gjuhët kanë hyrë në kontakt ende 

pa patur të mirë konsoliduar tiparet e veta fonologjike. Në të kundërt, kur kontakti 

gjuhësor  ka nisur  në  një  kohë  kur  tiparet  fonologjike  të dy  gjuhëve  janë  të  mirë 

konsoliduara tashmë, mundësitë e huazimeve në rrafshin fonologjik janë më të pakta, 

për shkak se, sikundërse patëm rastin që të vinim në dukje edhe në një nga sythet e 

Parashtjellimit, në të tilla kushte, gjuhët mund të thuhet se “ndihen” të plotësuara në 

sistemet e tyre përkatëse, përfshirë edhe në atë fonologjik. Duke shfaqur një natyrë të 

tillë, ndikimet apo huazimet në rrafshin fonologjik që një gjuhë ka si rrjedhojë e një 

kontakti  të  dendur  me  një  tjetër,  janë  mjaft  të  vështira  për  t‟u  evidentuar.  Kjo 

shpjegon, nga njëra anë, edhe numrin mjaft të përkorë të studimeve krahasuese  në 

rrafshin fonologjik mes turqishtes së periudhës së perandorisë osmane dhe gjuhëve të 

Sprachbund-it ballkanik
238

, ndërkohë që, nga ana tjetër, sikundërse u shprehëm edhe 

më lart, prania e këtyre ndikimeve, në rast se arrihet që të evidentohen dhe të 

argumentohen, mund të ndihmojë jo pak dhe të krijojë jo të vogla në drejtim të një 

perceptimi  sa  më  objektiv  rreth  shkallës  dhe  dendësisë  jo  thjesht  dhe  vetëm  të 

kontaktit  gjuhësor,  por  edhe  të  marrëdhënieve  ndërnjerëzore  mes  bashkësive  të 

folësve të turqishtes së periudhës së perandorisë osmane, nga njëra anë, dhe asaj të 

gjuhëve të Sprachbund-it ballkanik, nga ana tjetër, aq më tepër kur, sikundërse kemi 

vënë tashmë në dukje më se një herë, tipologjikisht turqishtja është krejt e ndryshme 

nga gjuhët e Sprachbund-it ballkanik dhe nuk shfaq asnjë lloj lidhjeje gjenetike me 

asnjërën prej tyre. 

Vështruar në rrafshin fonologjik,  mes gjuhës shqipe dhe turqishtes së periudhës së 

perandorisë  osmane  mund  të qoken  katër  tipare  të përgjithshme,  të cilat  mund  të 

hamendësohet se janë rrjedhojë e dukurisë së kontaktit gjuhësor. 

Më konkretisht: 

1. Rënia e zanores tingull-lartë kur ajo është fundore dhe paraprihet nga një tingull i 

çerdhes fonematike të i-së (që mund të jetë pjesë e ü-së, y-së apo u-së së theksuar. 

Pavarësisht  se në shqip ekziston tingulli përkatës, sërishmi, ky tipar i turqishtes ka 

gjetur vend; shembull për këtë janë fjalët me zanoren e butë të theksuar në fund të 

emrave të pashquar; i vetmi përjashtim janë disa fjalë një rrokëshe të toskërishtes, të 

cilat në gegërisht i përgjigjen zanoreve hundore, si për shembull: sy/sy, dru/drû, zë/zâ 

etj. 

2. Humbja apo rënia e zanores mbyllore kur gjendet në pozicion nistor; 

3. Qiellëzimi i zanoreve prapaqiellëzore 

4. Rënia e bashkëtingëllores së pazëshme h. 

 
5. 4. Sintaksa 

 
Në hullinë e hulumtimeve  në fushën e gjuhësisë së kontaktit gjuhësor të kohëve të 

fundit,  sintaksa  (strukturat   e  fjalisë)  është  kthyer  në  qendër  të  vëmendjes   së 

studiuesve,  aq sa mund të thuhet pa drojë se shpërfaqet si një nga drejtimet më të 

rrahura të gjuhësisë së kontaktit gjuhësor, duke mbrapshtëkthyer  kësisoj vendin që 

vëzhgimet në rrafshin sintaksor zinin brenda sferës së kësaj dege të gjuhësisë. 
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Në fillesat e veta, vëmendja ndaj ndryshimeve ndikimet dhe ndryshimet që një gjuhë 

mund të pësojë në rrafshin sintaksor si rezultat i kontaktit gjuhësor me një apo me më 

shumë gjuhë të tjera ishte e pakët, për shkak se syresh vështroheshin ndër studiuesit e 

gjuhësisë së kontaktit gjuhësor si omnia praeclara, për të mos thënë edhe një gjasë e 

ngarkuar  me jo pak ngjyresa ekzotike.  Një pamësi e këtillë mbështetej  në bindjen 

sipas të cilës strukturat sintaksore të gjuhës ishin gjithë sa i qëndronin paepur procesit 

të ndryshueshmërisë që një gjuhë mund të pësojë në rastet kur gjendet në kontakt me 

një apo me më shumë gjuhë të tjera. Një bindje e këtillë, sikundërse patëm rastin të 

shpreheshim edhe në një nga vatrat tekstore të Parashtjellimit, i ka rrënjët fillimisht 

tek  idetë  e  Edward  Sapir-it,  i  cili  kishte  arritur  t‟i  bindte  për  një  kohë  të  gjatë 

gjuhëtarët se çdo përpjekje për të nxjerrë në pah rastet e ndryshimeve apo ndikimeve 

që një gjuhë mund të kishte pësuar si rrjedhojë e kontaktit gjuhësor me një apo me më 

shumë  gjuhë  të  tjera,  ishte  e  fatshënjuar  të  dështonte  kryekëput,  madje,  qysh  në 

gjenezë, për shkak se, ndërsa në rrafshin fonologjik dhe leksikor, si rezultat i trysnisë 

së një sërë faktorësh, një gjuhë mundet të ndikohet apo të huazojë nga një gjuhë apo 

më shumë gjuhë të tjera, në rrafshin sintaksor  ajo shfaq një qëndresë  pothuajse  të 

pathyeshme. Po ashtu, krahas pikëpamjeve dhe bindjeve të Edward Sapir-it, një rol në 

drejtim  të përforcimit  të kësaj pamësie  luajti  edhe dallueshmëria  që Ferdinand  de 

Saussure-i kishte përvijuar ndërmjet gjuhësisë “së brendshme” dhe asaj “të jashtme”. 

Në këtë drejtim, ndryshimet që një gjuhë mund të pësojë si rrjedhojë e kontaktit me 

një apo me më shumë gjuhë të tjera, prekte jo gjuhën si sistem (la langue), por gjuhën 

si akt të fjalës (la parole), në fund të fundit, përdorueshmërinë e saj nga ana e folësve, 

duke i vështruar kësisoj tërë ndikimet dhe ndryshimet që një gjuhë mund të pësojë si 

rrjedhojë e kontaktit gjuhësor me një apo me më shumë gjuhë të tjera si të varura në 

thelb nga elementi subjektiv; më konkretisht, nga qëllimet, synimet, prirjet, vullneti, 

sjellja pragmatike e folësit etj.). 

Në kohët tona, një pjesë e mirë e studimeve në fushën e kontaktit gjuhësor ka treguar 

se kjo pamësia nuk është aspak e vërtetë dhe se vetë gjuhët, në varësi të rrethanave 

historike, antropologjike, sociale, politike, kulturore, botëkuptimore, fetare etj., mund 

të ndikohet dhe të ndryshojë jo vetëm në sipërfaqe, por edhe në thellësi, duke qenë 

kësisoj krejt të hapura edhe ndaj ristrukturimeve rrënjësore, përfshirë edhe domenin e 

strukturave sintaksore dhe kuptimeve gramatikore
239

.  Madje, në këtë drejtim, lipset 

thënë se studiuesit e gjuhësisë së kontaktit gjuhësor ndërmjet gjuhëve të ndryshme 

kanë  arritur  të  sjellin  prova  dhe  dëshmi  të  qarta,  të  parrëzueshme   dhe  mjaft 

domethënëse, duke nxjerrë në mënyrë mjaft bindëse në pah se, përkundër bindjeve të 

Edward Sapir-it, strukturat sintaksore të një gjuhe (rendi linear i frazave dhe i fjalëve) 

ka qenë pjesa më e lënduar e gjuhës në tërë ato raste kur folësi ka përdorur rregullisht 

më tepër se një gjuhë. Kështu, për shembull, Thomason-i vëren se, krahas huazimit të 

fjalëve,  rendi  i  fjalëve  shfaqet  “aspekti  më  i  hapur  ndaj  procesit  të  huazimit”
240

, 

ndërsa Dryer-i vëren se përhapja, depërtimi dhe ndikimet që një gjuhë lë tek një gjuhë 
tjetër  vërehen  „‟  në  mënyrë  të  veçantë  dhe  të  spikatur  në  rrafshin  e  rendit  të 

fjalëve‟‟
241

,  ndërkohë  që  ekzistojnë  jo  pak  studime  që  nxjerrin  në  pah  faktin  se 
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përdorimi  i më tepër se një gjuhe e ka shtyrë folësin  që të përvetësojnë  një rend 

fjalësh të huazuar nga një prej gjuhëve me të cilat janë në kontakt
242

, pavarësisht se 
përcaktimi  i rasteve  dhe i mënyrës  se si arrin  kontakti  gjuhësor  që të ndikojë  në 
krijimin e një rendi të ri fjalësh, mbetet gjithnjë një sfidë e vazhdueshme.  Arsyeja 

është e thjeshtë: ajo çka mund të vërehet empirikisht janë vetëm ato raste ku folësit 

zgjedhin ato struktura dhe forma ligjërimore që janë të pranishme në një nga gjuhët e 

kontaktit,   që  do  të  thotë  se  i  përgjigjen   atij  grupi  strukturash   që  ekzistojnë 

paraprakisht në një nga gjuhët në fjalë. 

Më poshtë po japim një varg rastesh që janë evidentuar si shembuj të ndryshimit që ka 

pësuar rendi i fjalive të një gjuhe të caktuar nga kontakti që ka pasur me një gjuhë 

tjetër. 

1. Kontakti gjuhësor me gjuhët gjermanike dhe sllave të cilat, siç dihet, kanë një rend 

fjalësh  sipas  strukturës  SVO,  thuhet  se  ka  qenë  një  nga  faktorët  kryesorë  që  ka 
ndikuar në ndryshimin e rendit të fjalëve të hungarishtes dhe të finlandishtes 

perëndimore nga SOV në SVO
243

. 

2. Gjuha akadiane, pjesë e trungut të gjuhëve semitike, kishte një strukturë fjalie sipas 
skemës  VSO,  të  cilën  e  pati  trashëguar  nga  gjuha  e  hershme  semitike;  gjatë 
kontakteve dhe ndikimit që pati nga gjuha e sumerëve, rendi i fjalisë ndryshoi sipas 

strukturës SOV
244

. 

3.  Kur  gjuha  indo-ariane  e rumunëve  hyri  në  kontakt  me  gjuhët  e Gadishullit  të 
Ballkanit,  studiuesit  kanë vërejtur  se rendi i fjalive sipas strukturës  SOV, tipike e 
gjuhës indo-ariane,  ndryshoi në SVO dhe VSO, që janë struktura tipike të gjuhëve 

ballkanike (Matras 1996 f 64)
245

 

4. Gjuhët hindike të trungut indo-evropian filluan të përdornin një rend fjalësh sipas 
strukturës së ngurtësuar SOV dhe sipas pozicionit të fundëm taksonomik si rrjedhojë e 

ndikimit që patën nga dravidianishtja
246

. 

5. Takia,  një gjuhë  e zonës  oqeanike  perëndimore,  kaloi nga rendi i fjalëve  sipas 

strukturës SVO në rendin SOV, si rrjedhojë e ndikimit që pati nga gjuha e vaslias
247

, 
ndërkohë që gjuhët austraneziane ndryshuan nga SVO në SOV në zonat e Guinesë së 

Re
248

.
 

6. Gjuha vutune, pjesë e trungut të gjuhëve kineze, huazoi nga gjuha tibetiane një rend 
të ngurtë fjalësh sipas strukturës së foljes në pozicion fundos SOV dhe me pozicion 

taksonomik të pasmë
249

. 

7. Imitimi i rendit të fjalëve të gjuhë kineze solli “ndryshime mjaft domethënese në 

rendin e fjalëve të japonishtes”.
250
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8. Kontakti me gjuhët kushitike në zonat e Afrikës Verilindore kaluan në amarik dhe 
në gjuhët etio-semitike nga SVO dhe VSO e proto-semitikës në rendin e fjalëve sipas 

strukturës SOV
251

. 

9. Gjuha  maya,  në verilindje  të Tanzanisë,  kaloi  nga  SOV  në SVO  për shkak  të 

ndikimit që pati nga gjuha Bantu
252

. 
10. Latinishtja, nga struktura klasike e SOV- së, të cilën e kishte të trashëguar si gjuhë 
indo-evropiave, e ndryshon rendin e fjalëve siaps strukturës SVO gjatë periudhës së 

modernizmit e këndej
253

. 

Vështruar në kuadrin e tematikës së punimit tonë, ndikimet në këtë drejtim të shqipes 

nga  turqishtja  e  periudhës  së  perandorisë  osmane  shfaqet  thuajse  i  pandjeshëm. 

Arsyeja besojmë se shfaqet e lehtë, dhe lidhet qoftë me natyrën që shfaq struktura 

sintaksore e gjuhës shqipe, qoftë me natyrën që shfaq struktura sintaksore e turqishtes 

së periudhës perandorisë osmane. 

Sa i përket natyrës së strukturës sintaksore të gjuhës shqipe, vlen të sjellim në kujtesë 

se, si tërë gjuhët e mëhershme, një nga tiparet e saj është elasticiteti dhe larmishmëria 

në ndërtimin e fjalive, duke përfshirë në vetvete të tërë strukturat e mundshme; më 

konkretisht, strukturat SVO, SOV, VSO, OVS, OSV, VOS, çka në kohët e sotme e 

vërejmë vetëm tek portugalishtja e Brazilit. Gjithsesi, struktura si e zgjedhur 

përfaqësuese synon të jetë ajo më e përdorura dhe, natyrisht, ajo që shpërfaqet si më e 

përdorura, është struktura më e thjeshtë; më konkretisht këtu, struktura SVO
254

. 

Ndërkaq, sa i përket natyrës së strukturës sintakstore të turqishtes, jo vetëm asaj të 

periudhës së perandorisë osmane, por edhe turqishtes që flitet sot në territorin e 

Republikës  së  Turqisë,  vlen  që  të  sjellim  në  vëmendje  se,  ndryshe  nga  shqipja, 

sintaksa e saj shfaqet strukturalisht e konsoliduar dhe skematikisht e ngrirë, aq sa nuk 

lejon kurrfarë elasticiteti në ndërtimin e fjalive. Vështruar në këtë drejtim, struktura 

sintaksore e turqishtes shfaqet sipas skemës SOV
255

. 

 
Shqip: Toni   po lexon  gazetën 

S  V  O 

Tr.: Toni    gazeteyi   okuyor 

S  O  V 

Ndërkaq, në turqisht, lidhja ndërmjet kallëzuesit e plotësit realizohet me anë të 

prapashtesave të rasave, ndërsa në shqip përdoren parafjalët përkatëse. 

Shqip: Toni doli nga shkolla 

Tr.: Toni okul-dan çıktı 

Nga një vështrim strukturor dalojmë edhe që në togjet e fjalëve fjala kryesore në shqip 

pozicionohet në të majtë, kur në turqishte ajo gjendet në të djathtë të togut. 

Sh. Libër shkolle 
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Tr. Okul kitabı 

Siç  vërehet  në  të shumtën  e gjuhëve  aglutinative  në turqisht  parafjalët  e lidhëzat 

gjenden pas fjalës, në shqip ato vendosen përpara saj. 

 
Shq Për fëmijët  Tr. Çocuklar için 

Me Tonin   Toni  ile 

Në turqisht prapashtesat e pronësisë marrin njjë rol të pandashëm, ndërsa në shqipe 

flitet më shumë në emërore; 

Tr. Ne yapıyorsun?  ● 

Ellerimi yıkıyorum  Elleri yıkıyorum 

Babamı gördüm                      Babayı gördüm 

Sh Çfarë po bën? 

Po laj duart 

Pashë babain 

Për tu shmangur  nga teprimi,  në shqip pëfitohet  shumë  nga konteksti.  Këtë do ta 

shpjegojmë edhe më poshtë. 

Si kjo problematikë që sapo përmendëm kemi edhe rastet kur shqipja nuk ia gjen dot 

gjegjësen në turqishte ose e mbulon atë me struktura të tjera. (kjo dukuri vështirëson 

së tepërmi edhe nxënien e gjuhës së huaj, dhe natyrshëm ka shpëtuar shqipen nga 

deformimi apo kreolisimi) 

Të këtij lloji janë edhe prapashtesat të ashtuquajtura mbiemërzore në turqisht, si; Ŕan, 

en, - mış, miş, muş, müş, - dık, dik, duk, dük. 

Kjo prapashtesë  në shqipe del përgjithësisht  me Ŕqë, por edhe shqipja ka trajta të 

mbiemërzimit nga folja, si; marr Ŕ marrësi, dërgoj Ŕ dërguesi etj. 

Tr. alan  Shq. marrësi 

Gönderen  dërguesi 

Kështu që, sot e gjithë ditën bëhen gabime të pashmangshme nga ana e turqishtfolësve 

të shqipes, gjë e cila ka lidhje të ngushtë me të ashtuquajturën language tarnsfer Ŕ 

transmetimi  gjuhësor,   megjithëse  tani për tani nuk e shohim me vënd të ndalemi 

gjaatë po shtojmë  se edhe ky fakt gjuhësor,  ka qenë një mburojë  e mirë kundrejt 

trysnisë së osmanishtes mbi shqipen: 

Orada ağlayan çocuğa su verdim  djalit që po qan atje i dhashë ujë. 

*Orada ağlıyor ki çocuğa su verdim 

Gjithsesi kemi edhe raste në shqipe, së cilës prapashtesa  Ŕan, e turqishtes del me 

togje emërore, si; 

Annem yanmış ekmeği çöpe attı  Nëna hodhi në plehra bukën e djegur. 

*Annem yandı ki ekmeği çöpe attı 

 
Nga ky grup dallon vetëm prapashtesa turke e kohës së shkuar -dık, -dik, -duk, -dük, e 

cila gjegjësen e saj në shqipe e ka me lidhëzën Ŕqë, Për sqarim po shtojmë që 

turqishtfolësit  e rinj, hasin vështirësi edhe në perceptimin e kësaj prapashtese si në 

rastin e mëposhtëm. 

 
Onun aldığı kitabı beğenmedim  Nuk e pëlqeva librin që bleu ai 

*Onun aldı ki kitabı beğenmedim   *Nuk pëlqeva që librin bleu ai 

Bugün anlamadığımız konuları tekrar edeceğiz 

Sot do të përsërisim temat që nuk kuptuam 

*Bugun anlamadık ki konuları tekrar edeceğiz. 

*Sot do të përsërisim që temat nuk kuptuam 



  

Në të vërtetë ky fakt na kujton edhe frazën e Helbigut (1981) që , “ problemet që 
hasen në përvetësim e gjuhës së huaj nuk vijnë vetëm nga dallimet gramatikore të tyre 

por edhe nga përkimet e strukturave të tyre)
256

 

Çdo gjuhë, sipas strukturës së saj përkatëse, shpreh një pikëpamje gjuhësore të dhënë, 

ndryshe nga gjuhët e tjera 
1
. Të gjitha gjuhët kanë mënyrën apo stilin e tyre të të 

menduarit. Sipas Humboldit, fjalë të dryshme të gjuhëve megjithëse tregojnë të njëjtin 

koncept, asnjëherë nuk janë të barabarta, të njëta apo sinonime me tjetrën,
1  

; një nga 
pengesat që vështirësojnë  përvetësimin  e gjuhës së huaj është edhe fakti se gjuhët 
kanë një pamje botërore të veçantëë dhe mendime të brendëshme të të ndryshme. Në 
të njëjtën kohë, ndryshimi ndërmjet gjuhëve nuk gjendet vetëm në posedimin e 
gjymtyrëve, shenjave e tingujve të ndryshëm por edhe llojshmëria e pamjes botërore i 

jeo gjuhëve një karakter të veçantë, dhe i bën ato të ndryshme.
1  

Të mësuarit e një 
gjuhe të huaj do të thotë që edhe të hysh në një sistem të ri e të ndryshëm nga ai i 
gjuhës mëmë. İndividi gjithmonë transporton  drejt gjuhës së huaj edhe copëza nga 

pamja e tij gjuhësore. 

Dukuria natyrore, që turqishtja e shpjegon me foljen yağmur yağmak në shqip jepet 

me fpljen bie. 

Yağmur yağdı 

Yağmur düştü 

Në turqisht gjendje si, uria dhe etja shprehen me nganjë folje, përkundër shqipes e 

cila këtë gjëndje e percepton si një objekt dhe dukurinë e shpreh me ndihmën e foljes 

kam.  Prej këtej kemi transferime gjuhësore nga ana e turqishtfolësve shqiptarë. 

Shq.  Kam uri  Tr. Acıkma var 

Kam etje   susama var 

Edhe folja kam ftohtë është e këtij grupi. 

Shq. Kam ftohtë, Nuk kam ftohtë 

Tr. Soğuk var; soğuk yok 

Në turqisht  folja shikoj kërkon  një plotës në rasën dhanore,  përkundër  shqipes  që 

kërkon një plotës në kallëzore. (kallëzuesi i drejtë) 

Tr. tahtaya baktım, denize baktım, bana bak gibi. 

Shq. Pashë tabelën,  pashë detin, më shiko mua 

Tr.  tahtayı baktım, denizi baktım, beni bak 

 
Në turqisht, edhe folja shkruaj kërkon një plotës në dhanore; 

Tr. tahtaya yazdım, deftere yazdım. 

Në shqipe kjo folje kërkon një plotës në rasën vendore. 

shq. shkrova në tabelë, shkrova në fletore 

Edhe folja çalmak Ŕ i bie del polisemantike në të dyja gjuhët, si; . 

Tr.  Zil çalmak, kapıyı çalmak gibi 

Arn. i bie ziles,  i bie kitarës, i bie derës 

 
Porse kontakti gjuhësor nuk sjell ndryshime vetëm në rrafshin e strukturës së fjalisë; 

përkundrazi,  ai  mund  të  haset  edhe  tek  frazat  emërore  dhe  struktura  të  tjera,  siç 

vërejmë në sa vijon 

1.  Në  modelet  e  gjuhëve  ballkanike  indo-evropiane,  të  tilla  si  shqipja  folësit  e 

dialekteve të turqishtes në Ballkan e kanë përmbysur gjenetivin dhe referentin e tij në 
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ndërtime pronore; për shembull babası Alinin Ŕ babai i Aliut, në vend të strukturës 

standarde të turqishtes Ali-nin babası
257

. 

2. Gjuhët e zonave të Oqeanisë perëndimore në përgjithësi kanë parafjalë por që Takia 

i ka humbur duke krijuar kasisoj pas fjalë siaps modelit të gjuhës së vaskias 

(ndajshtesim) 

Sidoqoftë  sikundërse  u  shprehëm  edhe  më  lart  mbetet  e  vështirë  të  krijojmë  një 

hamendësim të saktë rreth formës dhe kohës kur kanë zënë vënd të tilla ndryshime; në 

rastin e shqipes, për shembull mungesa e theksuar e dokumenteve të shkruara krijon 

jo  pak  problem  në  përcaktimin  në  fjalë;  mga  ana  tjetër  në  dokumentet  që  kemi 

mungon edhe vijimësia e tyre në kohë, hendeqet kohore e vështirësojmë akoma më 

sjumë përcaktimin në fjalë; e megjithatë kjo nuk e dobëson aspak tezën siaps së cilës 

rendi sintaksor i një gjuhe është i hapur ndaj ndryshimeve në tërë ato raste kur kjo 

gjuhë (kur folësit e kësaj gjuhe) gjenden në kontakt me gjuhët e tjera (me folësit e 

gjuhëve të tjera). 

 
5. 3. 1. Pasqyrimi gramatikor 

 

 
 

Kontakti  gjuhësor  mund të sjellë një mori implikimesh  në gjuhët  e përfshira,  dhe 

mund  të prekë,  të paktën  teorikisht,  çdo element  të strukturës  së një gjuhe
258

.  Ky 
kontakt shpaloset më së qarti në ndërmbartjen e lëndës gjuhësore nga një gjuhë në një 
tjetër, duke përfshirë kryesisht këto lloj kalimesh: 

1. forma, që do të thotë tingujt dhe kombinimete tingujve. 

2. kuptimet (përfshirë kuptimet gramatikore) apo kombinimet e kuptimeve 

3. njësitë formë/kuptim apo kombinimet e njësive formë/kuptim 

4. lidhjet sintaksore, d.m.th., rendin e elementeve të kuptimshëm 

5. çdo kombinim i (njëshit përmes katrës) 

Duke ndjekur Weinreich-in
259

, togfjalëshat “gjuha model”, GJM, dhe “gjuha 

pasqyruese‟‟,  GJP, përdoren  përkatësisht  për gjuhën burimore  (gjuha dhënëse)  dhe 

gjuhën marrëse; në rastin e termit pasqyrim, fjala është për ato lloje ndërmbartjesh që 

nuk përfshijnë në vetevete njësitë fonetike, por vetëm njësitë e (dy) dhe (katër) që do 

të thotë shprehimisht  „‟huazime  strukturore‟‟  apo „‟kalkime  gramatikore‟‟.  Kështu, 

përmes togfjalëshit pasqyrim gramatikor, nënkuptohet procesi përmes të cilit folësit e 

gjuhës GJP krijojnë një strukturë  apo një kuptim të ri gramatikor  duke mbajtur si 

model gjuhën GJM me të cilën janë në kontakt, dhe duke shfrytëzuar nga ana tjetër 

edhe resurset e gjuhës GJP. Ndërkaq ndryshe nga pasqyrimi, elementët fonetikë të një 

gjuhe që ndërmabarten  në një gjuhë tjetër janë huazime të pastra. Dhe në këtë rast 

përfshihen tek (njëshi) dhe (treshi). 

 
Huazimi  Pasqyrimi 

Pasqyrim  gramatikor  Pasqyrim 

leksikor 

Gramatikalizimi përmes kontaktit gjuhësor  Rindërtimi 

Ristrukturimi   Firimi 
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Pasqyrimi gramatikor shfaqet në thelb në përputhje me parimet e gramatikalizimit; 

natyrisht,  ka edhe raste ku nuk shfaqet i tillë, arsye për të cilën gjendemi  përpara 

rindërtimit. 

Studimet rreth kontakteve gjuhësore janë përqëndruar vazhdimisht dhe në mënyrë të 

veçantë  në të ashtuquajturat  zona gjuhësore,  tek e fundit tek ajo që Humboldt-i  e 

quante   shprahbund.   Pavarësisht   se   zonat   gjuhësore   janë   vërtet   paradigma   të 

kontakteve  gjuhësore,  kur shtrohet  nevoja  për të analizuar  pasqyrimin  gramatikor, 

rëndësia  e tyre  shfaqet  e kufizuar.  Kështu  për shembull  në një zonë  gjuhësore  si 

Ballkani pasqyrimet gramatikore janë fryt i një historie të gjatë dhe tejet të ndërlikuar, 

e cila përfshin në vetvete jo vetëm një varg gjuhësh të ndryshme nga njëra tjetra por 

edhe  procesesh  historike  që  zunë  vend  në  periudha  të  ndryshme  të  vetë  zonës 

gjuhësore,  arsye  për  të  cilën  shpeshherë  shfaqet  e  vështirë  të  evidentosh  se  cilët 

faktorë  ishin  ata  që  ndikuan  më  së  tepërmi  në  ndryshimet  që  ka  pësuar  GJP, 

shprehimisht nëse ishin proceset historike, apo vetë gjuhët (përmes folësve përkatës). 

Një nga mënyrat e pasqyrimit të strukturimit të rendit të fjalëve që haset në një gjuhë 

tjetër është përmes ngushtimit të vargut të mundësive ligjërimore në dizpozicion duke 

zgjedhur mes strukturave që përdoruren në GJP atë strukturë që i përgjigjet lehtësisht 

strukturës përkatëse në GJM për ta shndërruar më pas si një strukturë e rregullt që do 

të thotë ta përdorësh sa më dendur dhe në një rrafsh të gjërë kontekstesh. 

Në turqishten e folur hasim disa ndërtime të larmishme (sipas dëshirës) me predikatin 
në formë optative që mund të vendoset qoftë në të majtë qoftë në të djathtë. Porse 
folësit  e  turqishtes  së  Azerbajxhanit  në  İran  ndjekin  modelin  e  persishtes  duke 

përdorur predikatin në të djathtë
260

: Baraya gelsin istemiyorum (män istemiräm jela 

burä)  - këtu të vijë nuk dua, ose istemiyorum buraya gelsin Ŕ nuk dua të vijë këtu. 

Shembuj të tillë janë mëse të shpeshta në rastet e kontakteve gjuhësore: folësit e GJP- 

së zgjedhin mes mundësive strukturore që janë të pranishme në gjuhët e tyre atë që i 

përgjigjet  më  afër  strukturës  që hasin  në gjuhën  e tyre  model.  Në  këtë  rast  fjala 

„‟zgjedhin‟‟   tregon  se  struktura  që  ata  përdorin  është  ajo  që  shfrytëzohet   më 

shpeshtazi  dhe  ka fituar  terren  dhe  një  rrafsh  të gjerë  kontekstesh.  Me  kalimin  e 

kohës, një strukturë e tillë, falë përdorimit mund të arrijë deri aty sa të eleminojë edhe 

strukturat e tjera në GJM. 

Një nga format e ndryshimit të rendit të fjalëve mund të paraqitet si fryt epifenomenal 

i një ndryshimi në tipin e ndërtimit të fjalisë së një gjuhe që gjendet në kontakt me një 

gjuhë tjetër. Ajo çka bie më së tepërmi në sy qështë synimi i folësit për të përvetësuar 

një ndërtim fjalie që i shkon më së tepërmi përshtat rendit të fjalëve në gjuhën model 

pavarësisht  se  një  gjë  e  tillë  mund  të  mbulojë  në  GJM  një  funksion  që  nuk  i 

përgjigjet me përpikmëri ndërtimit të fjalisë sipas GJM. Në gjuhët gjermanike 

fjalëformimi emër + emër është një nga mekanizmat më produktivë, ndërkohë që në 

gjuhët si frengjishtja apo ato neolatine, një mekanizëm i tillë mungo. Kur folësit e 

gjuhëve gjermanike gjenden në një varg kontaktesh të dendura me frëngët synojnë që 

ta zvogëlojnë numrin e fjalëve të përbëra dhe të zgjerojnë përdorimin e strukturave 

cilësuese, duke ndjekur kësisoj modelin freng. Një gjë e tillë ndodh në ato raste kur 

folësit e gjuhëve gjermanike gjenden në kontakt me frengjishten, e cila nga ana e saj 

shfaqet gjuhë sunduese, siç vëren Sapir-i, Johansoni etj. Kështu për shembull folësit e 

gjermanishtes në lindje të Belgjikës mund të përdorin qoftë emrin e përbërë herbstceit 

(kohëvjeshte),   “vjeshtë”,   ndërkohë   që  mund   të  përdorin   strukturën   cilësore   Ŕ 

pronësore, duke u shprehur Xiazeit Des Herpstes („‟koha e vjeshtë‟‟) duke ndjekur 

modelin frëng le temps d’automne („‟koha e vjeshtës‟‟). E njejta gjë vërehet në ato 
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raste kur folësit gjermanë gjenden në ato treva ku italishtja është gjuhë mbizotëruese; 

kështu për shembull në pjesën jugore të Tirolit, në veri të İtalisë, ku gjuha zyrtare 

është   italishtja,   folësit   gjermanë   përpiqen   t‟i   shmangin   fjalët   e   përbëra   të 

gjermanishtes  standarde,  madje edhe në ato raste kur përdorimi  i tyre do të kishte 

qenë më i pranueshëm, siç shfaqet rasti i das Traubenbündel , që në folësit gjermanë 

të trevave në fjalë e dëgjojmë das Bündel fon Trauben, “veshi i rrushit”, duke ndjekur 

kësisoj modelin italian il grappolo d’uva. 

Siç vërehet, pra, dukuria në fjalë ndodh më së shpeshti në ratstet e bilinguizmit. Në 

rastin e temës sonë është e vështirë të qokim apo të peshkojmë të dhëna empirike që të 

hedhim dritë rreth kësaj dukurie për shkak se lëvruesit e hershëm të gjuës shqipe, ato 

që në fund të fundit na kanë lëne dokumente të shqipes së shkruar, përgjithësisht kanë 

qenë multilinguistë, dhe jo thjesht bilinguistë; për rrjedhojë gjuhët model kanë qenë 

shumë  më të larmishme,  aq sa autorët në fjalë kanë bërë përzgjedhjen  në bazë të 

preferencave, interesave, ideologjive e kështu me radhë. Ky multilinguizëm përveç se 

tregon  shumësinë  e  gjuhëve  të  kontaktit  mbart  edhe  një  domethënie  sa  i  përket 

aspektit zhvillimeve kulturore dhe gjuhësore. 

Një tjetër lloj ndërtimi tip lidhet me aspektet e brendshme të asaj që këtu mund ta 

cilësojmë  si natyra e veçantë sintaksore  që shfaq një gjuhë. Nga ky drejtim do të 

mjaftonte të sillnim një shembull të tillë: turqishtja në strukturën e saj normative e 

vendos gjithmonë mbiemrin përpara emrit güzel kitap Ŕ i bukur libër, ndërkohë që në 

shqipen normative vlen e kundërta; gjatë kohës së rimëkëmbjes kombëtare në shqipen 

e folësve dhe njohësve të turqishtes vërejmë qoftë strukturën Emër Ŕ Mbiermër (EM), 

qoftë strukturën Mbiemër Ŕ Emër (ME). Me kalimin e kohës struktura EM u bë më e 

përdorshme,  si  rezultat  i  pasqyrimit  gramatikor,  ku  gjuhët  model  ishin  ato  të 

perëndimit, kryesisht gjuhët neolatine. Ndërkohë që trajta ME u vështrua gjithmonë si 

një element i huaj, arsye për të cilën nisi të përdorej më së shpeshti në fjalitë me 

ngjyresa habitore, ajo që në gjuhësi quhet si admirativ, dhe në fjalitë thirrore (që në 

gjuhësi quhet si vokativ), për shembull, “e madhërishmja zonja nënë‟‟ (De Rada), “i 

shtrenjti dheu im‟‟ (ndërtime predikative që tani në shqip përdoren për ngjyresat 

stilistike). 



  

KREU IV 

 
TURQIZMAT NE FRAZEOLOGJİNË E SHQIPTARE 

 
 
 
 

1. Ndikimet në rrafshin leksikologjik dhe frazeologjik 

 
Në këtë syth, vëmendja kryesore përqendrohet tek huazimet që një gjuhë ka nga një 

tjetër në rrafshin leksikologjik dhe frazeologjik. 

Ndryshe nga rrafshet e tjerë që patëm rastin që të shtjellonim në sythet e mësipërme, 

rrafshi  leksikologjik  shfaq  numrin  më  të madh  të huazimeve.  Madje,  për Edward 
Sapir-in, ndikimi që një gjuhë ka nga një tjetër nuk përqendrohet përpos se vetëm në 

këtë rrafsh
261

. 

Faktorët që ndikojnë në një dukuri të tillë mund të jenë nga më të larmishmit, që nga 

ata  historikë,  kulturorë  dhe  botëkuptimorë,  deri  tek  ata  politikë,  shoqërorë  dhe 

shkencorë. Në këtë drejtim, meriton të sjellim në vëmendje se pesha më e madhe në 

lindjen e dukurisë në fjalë i takon më tepër këtyre faktorëve, sesa vetë ekzistencës së 

një kontakti gjuhësor që një gjuhë mund të ketë me një apo më shumë gjuhë të tjera. 

Kështu, për shembull, mes anglishtes dhe latinishtes nuk ka ekzistuar ndonjë kontakt i 

pastër gjuhësor, e megjithatë, në rrafshin leksikologjik, anglishtja mbart një numër jo 

të vogël huazimesh nga latinishtja, dhe kjo për shkak të disa faktorëve kulturorë Ŕ 

nëse ligjërimin  teologjik  dhe fetarologjik  do ta vështronim  pjesë të kulturës  Ŕ dhe 

shkencorë, siç janë termat e mjekësisë, për shembull. 

Rasti i huazimeve të shqipes nga turqishtja e periudhës osmane nuk mund të bënte 

përjashtim nga ky “rregull”; sfera më e gjerë e huazimeve shfaqet pikërisht në rrafshin 

leksikologjik. 

Në qoftë se do t‟i hidhnim një vështrim sado të përciptë tipologjisë së huazimeve në 

rrafshin leksikologjik, vërejmë se gama e huazimeve shfaqet sa e shtrirë, aq edhe e 

larmishme, duke prekur të tërë sferat e jetës dhe veprimtarisë njerëzore. Arsyeja është 

më se e thjeshtë; ndryshe nga rasti i anglishtes me latinishten, huazimet në rrafshin 

leksikologjik të shqipes nga turqishtja e periudhës së perandorisë osmane është fryt i 

shkallës së lartë të dendësisë dhe kohëzgjatjes jo vetëm të kontaktit gjuhësor ndërmjet 

gjuhëve,  por edhe  të kontaktit  jetësor  mes bashkësive  të folësve,  i cili përkthehet 

natyrshëm në një kontakt jo thjesht dhe vetëm ndërmjet dy shoqërive, por edhe dy 

kulturave,  mendësive  dhe formave  të jetesës.  Përfshirja  e kësaj forme  të fundit  të 

kontaktit që bashkësia e folësve të një gjuhe ka me një bashkësi folësish të një gjuhe 

tjetër mbart një peshë kryesore si në drejtim topologjik, ashtu edhe në atë tipologjik të 

huazimeve.  Në  këtë  drejtim,  duke  ndjekur  me  rigorozitet  metodën,  parimet  dhe 

kategoritë e gjuhësisë së evidencave gjuhësore (evidential linguistics)
262

, në këtë syth 

jemi përpjekur që të mbledhim një pjesë të mirë të huazimeve që shqipja ka patur nga 

turqishtja e periudhës osmane, duke u mbështetur sa tek eposi i kreshnikëve,  i cili 

daton përafërsisht edhe me periudhën e fillesave të kontaktit gjuhësor mes shqipes dhe 

turqishtes në fjalë, po aq edhe tek letërsia e mëvonshme, tek ajo e bejtexhinjve dhe tek 

vepra të tjera letrare të kohës, pa anashkaluar ndërkaq gjuhën e folur, në të cilën kanë 

arritur që të mbijetojnë shumë fjalë të sferave nga më të ndryshmet të jetës dhe të 

veprimtarisë  njerëzore,  që  nga  veshjet  dhe  farefisnia,  deri  tek  arti  kulinar  dhe 
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toponomastika. Ndërkaq, nga ky fjalor janë përjashtuar vetëm rastet e onomastikës së 

njerëzve, ndërkohë që janë përfshirë emrat e bimëve dhe ato të kafshëve. 

Evidencat e mbledhura i kemi dhënë të organizuara sipas fushave dhe sferave të jetës 

dhe  organizimit  shoqëror,  ku  në  çdo  zë është  ndjekur  rendi  alfabetik,  duke  nisur 

fillimisht me dhënien e fjalës në shqip, e cila mund të ketë pësuar jo pak ndryshime 

morfologjike nga trajta burimore, dhe më pas përgjegjësen përkatëse në turqishten e 

periudhës osmane, e shoqëruar me përgjegjësen e saj në shqipen e sotme, në rastet kur 

është zëvendësuar nga një përkthim i fjalës së huaj. Krahas kësaj taksonomie jetësore, 

në  këtë  fjalor  kemi  ndërfutur  si  zë  më  vetë  edhe  dy  kategori  gramatikore;  më 

konkretisht,  foljeve dhe mbiemrave, duke mbajtur parasysh jo vetëm funksionet që 

mbulojnë  në  shtresat  e  gjuhës  si  sistem,  por  edhe  rëndësinë  që  këto  dy  kategori 

shfaqin sa i përket jetës së gjuhës së vështruar si mjet komunikimi dhe shprehësie. Në 

këtë drejtim, prania e tyre tregon qartazi paqëndrueshmërinë  e bindjeve sunduese të 

para 30-40 viteve, sipas të cilave ndikimet dhe huazimet që një gjuhë mund të ketë 

nga një apo më shumë gjuhë të tjera, nuk prek përpos se kategorinë e emrave dhe, në 

raste më të rralla, atë të mbiemrave, por asnjëherë atë të foljeve. 

Sa i përket rrafshit frazeologjik, vëmendja jonë është përqendruar në drejtim të 
evidentimit të huazimeve që shqipja ka patur nga turqishtja e periudhës osmane në 

rrafshin e kalkeve, të njohura ndryshe edhe si stereotipe  apo struktura të ngrira
263

, 
lokucioneve, shprehjeve frazeologjike dhe fjalëve të urta. 

Në parim, evidentimi i kalkeve shfaqet një sipërmarrje e lehtë, pasi në të shumtën e 

herëve  fjala është për disa struktura  frazeologjike  që arrijnë të depërtojnë  nga një 

gjuhë në tjetrën si rrjedhojë  e një sërë faktorësh,  kryesisht  kulturorë,  duke ruajtur 

pothuajse gjithnjë trajtën burimore të gjuhës përkatëse, gjuhës “dhënëse”, asaj të 

origjinës.  Të tilla  janë,  për shembull,  tout  court,  coup  de théâtre,  mise  en scène, 

grosso modo, a priori, a fortiori, a posteriori, ad hoc, ex cathedra, ars poetica etj.
264

 

Krahas  sa më sipër, vlen të sjellim në vëmendje  se në disa raste,  kalket  mund  të 

shfaqen edhe në trajtën e përkthyer, si në rastet e “në parim”, “parimisht” etj. Këto të 

fundit, nga njëra anë shfaqen më të vështira për t‟u evidentuar, ndërkohë që, nga ana 

tjetër, duke u përkthyer, ato tashmë janë përvetësuar tërësisht nga gjuha “marrëse”, 

duke u zhveshur kësisoj nga çdo element i “huaj”, për t‟u bërë pjesë e mënyrës së të 

menduarit të bashkësisë së folësve të gjuhës marrëse. Pikërisht për këtë arsye, 

personalisht  gjykojmë  se  nuk  mund  dhe  nuk  duhet  të  përfshihen  në  grupin  e 

huazimeve. 

Sikundërse  u shprehëm  edhe më lart, një vëmendje  i është kushtuar  edhe rastit të 

fjalëve  të urta dhe proverbave.  Evidentimi  i tyre shfaqet  i vështirë,  natyrisht,  dhe 

metodologjikisht kërkon, më së pari, mbajtjen parasysh të faktit se kjo kategori 

shprehjesh  është  fryt  i  një  përvoje  jetësore  të  gjatë,  shpeshherë  a-historike,  të 

“matshme” vetëm me kohën psikike të shoqërisë. Në këtë drejtim, lipset të sjellim në 

vëmendje se psikologjia kolektive është një nga elementët që i përbashkon, më tepër 

sesa  i  ndan  apo  dallon  popujt  nga  njëri-tjetri,  aq  sa,  më  tepër  sesa  element, 

personalisht  shtyhemi  të mbajmë anën e Carl Gustav Jung-ut, i cili e vështron  më 

tepër si “periudhë”, jo si një dukuri
265

. Në këtë drejtim, duke u lidhur shpeshherë me 
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një  përvojë  arketipore,  fjalët  e  urta  dhe  proverbat  e  një  populli  shfaqin  jo  pak 

ngjashmëri  me ato të një populli tjetër. Krahas kësaj, vështirësia  qëndron  edhe në 

faktin  se  të  tilla  fjalë  të  urta  apo  proverba  shpeshherë  janë  përkthyer  në  gjuhën 

“marrëse”, duke u kthyer kësisoj në pjesë e qenësishme e bagazhit shprehësor, jetësor 

dhe përvojësor, aq sa mund të vështroheshin  njëlloj si në rastin e kalkeve. Në këtë 

drejtim, fjalët e urta dhe proverbat që kemi dhënë si të brendashkruara  dukurisë së 

ndikimit  apo  huazimit  janë  mbështetur  kryesisht  tek  ata  elementë  historikë  apo 

kulturorë lokalë, që ndonëse dytësorë përballë vlerës arketipore të fjalëve të urta apo 

proverbave si të tilla, na ndihin deri diku që të evidentojmë burimin apo prejardhjen e 

tyre. Në këtë drejtim, gjatë punës me këtë kategori shprehjesh,  fjalësh të urta apo 

proverbash, jemi përqendruar thuajse gjithnjë tek hershmëria e tyre, për evidentimin e 

të cilës, për herë të parë në studimet shqipe, është përdorur dhe shfrytëzuar gjerësisht 

një vepër e përmasave  të Ouzname-s,  Amaneti i turqve Ouzë, e cila daton shekujt 

XIII-XIV. 

Së fundmi, për sa i përket aspektit drejtshkrimor, fjalët e turqishtes së periudhës së 
perandorisë osmane jepen të ndërshkruara jo sipas alfabetit të kohës, por sipas 
transkriptimit të tyre në alfabetin e turqishtes së sotme, duke ndjekur si model në këtë 

drejtim fjalorin etimologjik të turqishtes, të Sevan Nisajan
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Për kalket, ose huazimet strukturore nga turqishtja mund të themi se ato i kemi dy 

llojesh: 

a) shprehje frazeologjike të kalkuara për shqipfolësit e zakonshëm të cilët me gjasë 

nuk ishin në gjendje të riprodhonin fraza të tëra në turqisht, të tipit me të pyetur gjen 

Stambollin (në turqisht e kemi me të pyetur gjen Bagdadin, ndërsa tek turqit oguzë e 

kemi me me të pyetur gjen Qaben), ose u rrokullis tenxherja dhe gjeti kapakun dhe; 

b)  njësi  të  veçanta,  kryesisht  fjalë  jo  të  parme,  në  kuadrin  e  përpjekjeve  të 

qëllimshme që synonin zëvendësimin e huazimeve nga turqishtja. I takojnë këtij lloji 

njësitë orëndreqës, argjendar, shitore. Nuk duhet harruar që në shqip përdoren ende 

krahas kalkeve të mësipërme edhe turqizmat sahatçi, kujunxhi (më pak) dhe dyqan. 

Çka tërheq vëmendjen në trajtimin që u ka bërë shqipja turqizmave, është se në një 

numër shumë të madh rastesh, emrat në turqisht kanë shërbyer si bazë për të ndërtuar 

shprehje frazeologjike foljore të bashkëlidhura me emrin. 

 
EMËR FOLJE 
Adet bëj adet 

Amanet Lë amanet 

Avdes marr avdes 

Derman bëj derman 

Dua bëj dua 

Gajret bëj gajret 

Gjurulldi bëj gjurulldi 

Hak marr hak 

Hazër bëj hazër 

Hyzmet bëj hyzmet 

İnat marr inat 

Kabull bëj kabull 
 

 

University Press, 1999
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Lanet bëj lanet 

Merak bëhem merak 

Mukajet bëj mukajet 

Pazar bëj Pazar 

Pishman bëhem pishman 

Qejf bëj qejf 

Ramazan mbaj ramazan 

Rryshfet marr rryshfet 

Sehir bëj sehir 

Selamet dal në selamet 

Sevap bëj sevap 
Shyqyr bëj shyqyr 

Telef bëhem telef 

Yrysh marr yrysh 
etj. 

 
Edhe pse një ndërtim i tillë nuk është i huaj për shqipen, gramatika e kësaj të fundit 

parapëlqen ndërtimet sintetike; dhe normalisht motivon sipas kahut të kundërt, duke i 

ndërtuar emrat abstraktë nga foljet përkatëse, p.sh.: 

shqetësohem → shqetësim (khs. bëhem merak → merak) 

shërbej → shërbim (khs. hyzmet → bëj hyzmet) 

Normalisht,  është  emri  abstrakt  (shqetësim)  që  rrjedh  prej  foljes  (shqetësohem); 

ndërsa në rastin e turqizmave është emri abstrakt (merak) që prodhon një shprehje me 

vlerë foljore (bëhem merak). Duhet vërejtur edhe se një shprehje si bëhem merak nuk 

funksionon në të njëjtën mënyrë si bëhem vonë, ose bëhem derr, ose bëhem burrë; 

sepse atje gjymtyra e dytë (merak) nuk ka vlerë mbiemërore, as ndajfoljore. 

 
2. Fjalë të urta turke të kalkuara në shqipe 

 
Pas një pune shteruese që kemi bërë mbi librin Oguzname, vepër e cila është vlerësuar 

si pasuria më e madhe shkrimore që turqit oguzë u lanë brezave të mëvonshëm kemi 

evindentuar mbi 50 fjalë të urta të cilat janë marrë fjalë për fjalë e janë bërë tashmë 

një pjesë e pandarë e popullit tonë. 

 
Açlıgdan ölmüş kimse yok 

S’ka vdekur kush nga uria 

 
Aç gatık istemez 

İ urituri nuk kërkon gatim 

 
Ag agça gere gün içün 

Paraja e bardhë është për ditë të zezë 

 
Allah işin bilür 

Zoti i di vetë punët 

 
Anasın gör, gızın al, gıyısın gör, bezin al 

Shihi nënën merri të biyën, shihi rroben merri djalin 

 
Aşig arsız gerek 



  

Kush dashuron nuk ka turp 

 
At yerine eşek bağlama 

Mos lidh gomarin në vend të kalit 

 
Az söyle, uz söyle 

Fol pak e sak 

 
Beş parmag düz değildir 

Gishtat e dorës nuk janë njësoj 

 
Binar başından bulanar 

Peshku qelbet nga koka 

 
Bir ata dokuz oğul besler, dekuz oğul bir babayı besleyemez 

Një baba mban 9 djem, 9 djem nuk mbajnë dot një baba 

 
Bir işi goymayınca bir iş bitmez 

Nëse nuk lë një punë nuk mbaron një punë tjetër 

 
Bir taş ile iki kuş urulmaz 

Nuk vriten dy zogj me një gur 

 
Bir kişinin adı çıkacağına canı çıksın 

Më mirë të dalë shpirti se sa nami 
 
 
 
 

 
Birmez iş olmaz 

S’ka punë pa fund 

 
Borç eyü güne kalmaz 

Borxhi s’është për ditë të mirë 

 
Çog gezen çog görer 

Kush shëtit shumë sheh shumë 

 
Çog gülen çok ağlar 

Kush qesh shumë qan shumë 

 
Çog söyleyen çog yanılur 

Kush flet shumë gabon shumë 

 
Dilin kemiği yok 

Gjuha s’ka kocka 

 
Dost başa bagar, düşmen ayağa bagar 

Miku sheh nga kryet, armiku – hasmi sheh nga këmbët 



  

Dostun ile ye Ŕ iç, satu Ŕ bazar eyleme 

Me mikun (me tatin) ha e pi, por mos bëj tregëti 

 
Egri otur, toğru söyle 

Të rrish shtrembër e të flasësh drejt 

 
El eli yuvur, iki el yüzi yuvur 

Dora lan dorën, të dyja lajnë fytyrën 

 
Er ölmüş, ganun ölmemiş 

Trimi vdes, meydani mbetet 

 
Eski düşmen dost olmaz, eski dost düşmen olmaz 

Armiku i vjetër nuk bëhet mik, miku i vjetër nuk bëhet armik 

 
Eşege güci yetmeyen semerin döger 

S’ka ç’t’i bëjë gomarit, i bie samarit 

 
Ev alma, gonşi al 

Mos bli - merr shtëpi, bli – merr komshi 

 
Evdeki hesab bazarda rast gelmez 

Hesapi i shtëpisë nuk del në Pazar 

 
Eyligi eyle, denize burag: Balıg bilmezse, Halıg bilur 

Bëje të mirën hidhe në det: Nëse s’e di peshku, e di Zoti 
 
 
 
 

Gurd enigi yene gurd olur 

Ujku pjell këlysh ujku 

 
Guru gatında yaş da yanar 

Digjet i njomi pranë të thatit 

 
Görmekle doymak olmaz. 

Nuk ngopesh me të pare 

 
Gözü ancak toprak doyurur. 

Vetëm dheu e ngop syrin 

 
Gül dikensiz olmaz 

S’ka trëndafil pa ferra 

 
İki garpuz bir goltuğa sığmaz 

Nuk mbahen dy shalqi nën një sqetull 

 
Keser kendi sapın yonmaz 

Sqepari nuk e teh doh bishtin e vet 



  

Kıç ıslanmayınca balık dutulmaz 

S’kapet peshku po s’t’u lag bytha 

 
Mü‟min mö‟minin aynasıdır 

Besimtari është pasqyrë e besimtarit 

 
Oğlan ağlamayınca meme vermezler 

Fëmijës që nuk qan nuk i jepet sisë 

 
Ödünç güle Ŕ güle gedir, ağlayu Ŕ ağlayu gelür 

Borxhi ikën duke qeshur e vjen duke qarë 

 
Ölüm Hagg işidir 

Vdekjen e ka caktu Zoti 

 
Övretin saçı uzun aglı gısadır 

Gratë i kanë flokët e gjata dhe mentë e shkurtra 

 
Sana söylerem gızım, sen eşit gelinüm 

İ’a them sime bije, të dëgjojë nusja ime 

 
Sarb sirke kendü gabına ziyan eder 

Uthulla e keqe prish shishen e vet 

 
Son peşimanlıg assı gılmaz 

Pendimi i fundit s’ka vlerë 
 
 
 
 

Sora Ŕ sora Ka‟be‟ye varırlar 

Me të pyetur gjejnë Qaben 

 
Söylemek gümüş ise, söylememek altundur 

Nëse të flasësh është argjend, të heshtësh është flori 

 
Söz sözi çeker 

Tërheq fjala fjalën 

 
Şorbanın imanı etdür 

Gjella ka kërkuar mishin 

 
Üzüm üzüme göre gararar 

Sheh rrushi rrushin e piqet 

 
Yağmırdan gaçıp doluya uğrama 

Nga shiu në breshër 

 
Yolcu yolunda gerek 

Udhëtari në rrugë të vet 



  

Zeman şimdi yüzsüzündür 

Ka ardhur koha e të pafytyrit 
 

 
 

2.1 Kalke të tjera turqıshtja pas-mesjetare 

 
Ben adama Allahını şaşırtırım 

Unë të luaj Zotin – Allahun – Fenë 

 
İnşallah, maşallah, etj 

İnshalla, marshalla, etj 

 
Yazıktır, Günahtır etj., 

Është jazik, është gjunah., 

 
Gavur icadı! 

Çfarë ka bërë kaurri!! 

 
Alafranga., 

Allafranga., 

 
Çingeye beylik vermişler, önce babasını asmış 

İ dhanë jevgut parinë – postin, më së pari vari të atin 

 
Sora sora Bağdat bile bulunur 

Me të pyetur gjen Bagdatin 

 
Parayı veren düdüğü çalar 

Kush jep paren i bie fyellit 

 
Zenginin malı zürgünün çenesini yorar 

Pasuria e zengjinit lodh gojën e fukarait 

 
Kurunun yanında yaş da yanar 

Pranë të thatit digjet edhe i njomi 

 
Ayagını yorganına gore uzat 

Zgjati këmbët sa ke jorganin 

 
Ak akça kara gün içindir 

Parja e bardhë është për ditë të zezë 

 
Evdeki hesap çarşıya uymaz 

Hesapi i shtëpisë nuk del në Pazar 
 

 
 

3. Kalke frazeologjike 

 
Başını kaşıyacak vakti olmamak 

S’kam kohë të kruaj kokën 



  

 

Cebi delik 

Cep shpuar 

 
Diken üstünde oturmak 

Të ulesh mbi gjemba 

 
Eli uzun 

E ka dorën e gjatë ; hajdut 

 
Göz atmak 

İ hedh një sy 

 
Göze batmak 

Më ra në sy 

 
Kızım sana söylüyorum gelinim sen dinle 

İ them vajzës të dëgjojë nusja – i bie pragut të dëgjojë dera 

 
Kulağına küpe olmak 

Vath në vesh 

 
Parmağı ağızında kalmak 

Mbeti me gisht në gojë 

 
Söz bir kulağından girip öbür kulağından çıkmak 

Të hyn nga një vesh, të del nga veshi tjetër 

 
Teryağında kıl çeker gibi 

Si të nxjerrësh qimen nga qulli 

 
Baklayı ağızından çıkarmak 

Heq llokmën e gojës 

 
Ye kürküm ye 

Ha binish mish 

 
Cinleri başına çıkmak 

İ hipën djajt mbi kokë 

 
Darası başına 

Në kokën tuaj 
 

 
 

Günahına girmek 

İ hyra në gjynah 

 
Nazar değmesin 

Mos e zëntë Syri i keq 



  

Söz kesmek 

Pres fjalën 

 
Olan oldu 

U bë çu bë 

 
El etmek 

Bëj me dorë 

 
Göze göz dişe diş 

Sy për sy e dhëmb për dhëmb 

 
İster istemez 

Dashur padashur 

 
Laf aramızda 

Thënë mes nesh 

 
Ensesine binmek 

İ hipi në qafë 

 
Rahatına bakmak 

Sheh rehatinë e vet 

 
Başını yesin 

Hëngërt kokën 

 
Kurban olayım 

T’u bëfsha kurban 

 
Lanet olsun 

Mallkuar qoftë 

 
İkide bir 

Një e dy 

 
Tencere yuvarlandı kapağını buldu 

U rrokullis tenxherja dhe gjeti kapakun 

 
Bir pire için yorgan yakmak 

Djeg jorganin për një plesht 
 
 
 
 

Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak 

Ra nga shiu në breshër 

 
Aklı kesmek 

Ma pret mendja 



  

Akla yakın 

Afër mendsh 

 
Akıl satmak 

Shes mend 

 
Akıl bu ya! 

Mendje është! 

 
Başa kakmak 

İ dhjeu në kokë 

 
Başını belaya sokmak 

Fus kokën në bela 

 
Çamur atmak 

Hedh baltë 

 
Cinleri tutmak 

İ hipën xhindet 

 
Can vermek 

Dha shpirt 

 
Canı çıkmak 

İ doli shpirti 

 
Canı burnına gelmek 

İ erdhi shpirti në majë të hundës 

 
Dayak yemek 

Ha dru 

 
Dırdır etmek 

Dërdëllis 

 
Dumanı doğru çıksın 

T’i shkojë tymi drejt 

 
Dünya başına yıkılmak 

İu përmbys bota 
 
 
 
 

Elinde kalmak 

İ mbeti në dorë 

 
El koymak 

Vë dorë 



  

Eşek inadı 

İnat gomari 

 
Eşek kadr olmak 

U bëre sa një gomar 

 
Fire vermek 

Jep firo 

 
Fitne sokmak 

Fut fitne 

 
Fukara babası 

Është babai i fukarasë 

 
Gafil avlamak 

Më zuri gafil 

 
Gavur inadı 

İnat kaurri 

 
Gavur icadı! 

Ç’ka bërë kaurri! 

 
Götüne batsın! 

Të hyftë në bythë 

 
Götüne tekme atmak 

Fut një shkelm bythve 

 
Götünü yırtmak 

Gris bythën 

 
Nazar değmek 

Marr më sysh 

 
Gözüm çıksın 

Më dalshin sytë 

 
Ha Ali hoca, Ha hoca Ali 

Ali hoxhë, hoxhë Aliu 
 
 
 
 

Hali vakti yerinde 

Është mirë nga gjendja 

 
Helal olsun 

Të qoftë hallall 



 

 

Haram olsun 

Të qoftë harram 

 
Hoş bulduk 

Mirë se ju gjetëm 

 
Hoşça kal 

Mbeç me shëndet 

 
İğne atsan yere düshmez 

Nuk bie gjilpëra në tokë 

 
İş çıkarmamak 

Mos i nxirr punë 

 
Kaça para eder? 

Sa para bën? 

 
Maaş bağlamak 

İ   lidh rrogë 

 
Mat etmek 

Zë mat 

 
Nabzını yoklamak 

Mas pulsin 

 
Turşu gibi olmak 

U bë si turshi 

 
Tuz ekmek olsun 

Bukë e kripë 
 
 
 
 
 
 

4. Frazeologjizmat me temë orientale 

 

 

Afion – afyon – afion 

  

U bë afion u zverdh shumë  

 

Aheng – ahenk – tingull, muzikë, harmoni vokale  

 

Dasmë pa aheng Punë së cilës i mungon gjëja kryesore
267

 

  

Ahur – ahır – vend i mbyllur për bagëtinë  
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 Krh. Gjellë pa kripë  



 

 

 

Ahur bagëtish vendi ndytë,  

Është bërë ahur është fëlliqur vendi  e është bërë rrëmujë e madhe. 

E ka zemrën ahur është shpirtkeq; e ka zemrën (shpirtin) katran 

E ka lënë ahur e trajton keq 

Pastroj ahuret e Augjisë vë rregull aty ku ka rrëmujë të madhe. 

 

Ajar – ayar – mas, llogaris  

 

Bëj ajar Peshoj ose mat sasinë  

 

Akrep – akrep – akrep 

 

M’u bë akrep më vjen pas e nuk më ndahet dikush
268

  

 

Alemi – alem - bota 

Alemi e polemi mbarë bota, të gjithë njerëzit, të mëdhenj e të vegjël 

 

Alet-et – alet – mjet, njësi 

Me aletet në brez  i gatshëm për çdo rast 

 

Angari – angarya – peshë, ngarkesë,  tepricë 

Ma bëri angari ma ngarkoi si një punë që nuk më takon mua ta kryej 

 

Arapi – arap – arap, njeri nga Arabia 

E zuri arapi u zemërua keq, e zuri inati
269

  

 

Arkë – arka –  arkë  

 

Janë arkë e dry  janë të pandarë njëri nga  tjetri
270

 

arkë e mbyllur nuk u hapet të tjerëve
271

 

E ka gojën arkë, nuk nxjerr fjalë nga goja. 

Të vënça në arkë!  Mallkim, Vdeksh! 

 

Ashkë – aşk – aşık, dashuri, i dashur 

 

Me ashkun e zemrës me dëshirë të madhe; me afsh, me zjarr
272

  

ashkë e bujashkë  janë njëlloj dhe kanë një mendje. 

E ka një ashkë  e ka një lidhje gjaku me dikë, ka diçka të trashëguar prej dikujt. 

Nuk i veton ashka e syrit nuk ka frikë fare
273
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 Krh. M‟u bë ferrë, nuk e shoh dot me sy. 
269

 Krh. İ hipën xhindët  
270

 Krh. (janë) si mishi me thoin. 
271

 Krh. është varr i mbuluar. 
272

 Krh. me afshin e zemrës; me gjithë zemër. 
273

 Krh. nuk i dridhet bebja e syrit. 



 

 

 

 

 

Avaz – avaz – mënyrë të sjelluri  

 

Avazi i vjetër diçka që është bërë zakon 

I bie po atij  avazi përsërit të njëjtën gjë, vepron në të njëjtën mënyrë
274

 

Dolën avaze u krijuan vështirësi e ngatërresa të reja ose shqetësime të paparashikuara. 

S’di tjetër avaz ka dhe bent e njejtin pretendim a bisedë përsërit vazhdimisht 

Filloi avazin  nisi të përsëritë të njejtën bisedë që e ka bërë edhe më parë. 

Filloi avazet nisi të bëjë naze a të kërkojë të njejtat gjëra zakonisht të paarsyeshme. 

Hap avaze krijon  probleme e shqetësime, të hap punë. 

Ka avaze është e vështirë 

Kërcen sipas avazit bën sipas dëshirave të dikujt
275

  

I mban avazin i shkon pas qejfit, i plotëson çdo kërkesë e dëshirë 

Tjetër avaz eshte çështje krejt ndryshe;
276

!  

 

Azat – azat, lirshmëri, hapapësirë  

 

E la azat  I hoqi çdo pengesë e ndalim dikujt
277

. 

kalë azat që është lënë i lirë të bëjë si do vetë
278

  

 

Azdisur – azdın – i ngrehur, i epshosur  

 

Kalë i azdisur i papërmbajtur, që bën si do vetë 

 

Baba – baba – baba  

 

Bëmë baba të të ngjaj kur fëmija ngjan shumë me prindin në pamje, në sjellje
279

 

Ca të babait ca të njerkut njeri trajtohet mire e tjetri trajtohet keq pa të drejtë 

Eja baba të të tregoj arat  tregon diçka që tjetri e di shumë më mırë  

Të kërkon babën e nënën kërkon shumë shtrenjtë 

I tregon babait arat përpiqet t‟i mësojë një gjë që ai e di më mire dhe para tij
280

  

babë pas babe sh.brez pas brezi  
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 Krh. s‟di tjetër avaz; mban një avaz; i bie fyllit në një vrimë; i bie po atij teli; bathe bathe po një kokërr 
275

 i hedh këmbët sipas valles. 
276

 tjetër  hesap (ky)! 
277

 ia hoqi frerin 
278

 kalë i azdisur, kalë pa fre. 
279

 si i ati dhe i biri, hiq e vër atë vetë. 
280

 I shet kastraveca bostanxhiut!; meson veza pulën! 



 

 

 

Badihava – badë heva
281

 - kohë e keqe, bedava, falas, pa para  

 

Merr badihava flet e sillet pa e kontrolluar veten
282

  

 

Bahçe – baçe – bahçe, lulishte 

 

Bahçe me lule dhe kopsht me lule. 

I lulon bahçja  në dimër i vjen e mira edhe kur s‟e pret i shkojnë punët gjithnjë mbarë
283

  

 

Bajat – ba’it – e mbetur nga një natë më parë, bayat – diçka që e ka humbur freskinë  

 

U bë bajat dhe i doli boja dhe i doli kallaji  

 

Bajrak – bayrak – flamur 

Ndërroi bajrak  dhe ndërroi flamur  

 

Bakallëk – bakal – dyqan – shitës; -lık – e’a-si  

Bën bakallëk e trajton diçka si plaçkë tregu 

 

 

 

Bakër – bakır – bakër  

 

Me bakra e me çakra  dhe me laçka e me plaçka. 

U bë bakër u shkretua, u tha krejt. 

M’u bë syri bakër digjem nga dëshira për ta pasur diçka
284

 

I doli bakri doli siç është,  

E ka syrin bakër  i shkëlqejnë sytë 

 

Bakllava – baklava – bakllava   

 

bakllava me miell thekre flet në hava për një punë kur mungojnë mjetet e nevojshme
285

 

 

Balsam – balsam – erë e mirë, (me origjinë Aramiike bsama dhe Hebraike basam)   

 

I vuri balsam e qetësoi; e ngushëlloi 
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Franciscus Mesgnien a Meninski, në Thesaurus Linguarum Orientalium 1680 shpjegon se kjo fjalë është një 

shprehje persiane me kuptimin e solli era. Në turqishen e sotme përdoret si bedava, me kuptimin falas. 
282

 Krh. flet kot më kot, kodra pas bregut. 
283

 Krh. i bie shiu në prag të derës 
284

 Krh. m‟u tha syri; m‟u hap syri. 
285

 Krh. I bën petullat me ujë (pa vaj). 



 

 

 

Ballgam – balgam – gëlbazë  

 

E kam ballgam më rëndon e më shqetëson shumë
286

  

 

Balluke – baluk – baluke  

 

Hedh balluket përmbi sy e mban veten si i ditur e si i zoti 

Vajti për balluke e la rrashtën kërkoi për diçka më të mire por humbi edhe atë që kishte. 

I vë balluke dhe I vë brirë  

I kanë zënë sytë balluket e kujton veten për të zoti a për trim e nuk sheh si është e vërteta
287

  

 

Barut – barut – barut  

 

Barut për çifte fjalë a thashatheme të qëmtuara e të mbledhura për të goditur dike. 

U bë barut  u tha shumë, aq sa mund të thërrmohet 

Iu bë koka barut u nxeh shumë, u tërbua
288

  

E bëri barut shih e bëri tym  

Bie erë barut Ka mundësi të pëlcasë lufta 

 

I jap barut e vras e përze me luftë. 

E ka  shpirtin (zemrën) barut është i zoti, trim e me besim të madh 

Iu lag baruti e humbi menjëherë guximin para një kundërshtari  

I ka marrë erë barutit ka rënë në përleshje, ka marrë pjesë në luftë 

E ha barutin me grushte është trim i madh që s‟i trembet asnjë rreziku në luftë. 

E ka barutin të lagur nuk është i gatshëm për përleshjen, iu lag baruti. 

Nuk e lë barutin të laget e mbaj barutin të thatë. 

 

 

Qira – kira – qira  

 

Se vlen barra qiranë s‟e vlen të harxhosh mundin për një punë 

 

Batak – batak – baltë, gjol  

 

Ra në batak u përzie me njerëz të këqij ose në punë të fëlliqura  

Doli nga bataku dhe doli nga balta  

E futi në batak dhe e tërhoqi në baltë  

E la në batak dhe e la në baltë 

 

Batall – battall – i pavlerë, që nuk hyn në punë 

 

Batall i madh! punë e madhe! 

U bë batall u prish, nuk hyn më në punë për asgjë. 

E bëri batall ia uli çdo vlerë që kishte  
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 Krh. e kam plagë (në zemër); e kam gozhdë( në zemër). 
287

Krh.  i është rritur mendja. 
288

 Krh. I hipi gjaku në kokë ( në tru). 



 

 

 

 

Bebe e syrit – göz bebesi – bebe e syrit 

 

si beben e syrit e ruaj me kujdes shumë të madh
289

  

Nuk i dridhet bebja e syrit nuk ka frikë fare
290

. 

Më ka hyrë në beben e syrit e dua shumë , nuk e harroj kurrë, më ka hyrë në zemër. 

Ia njoh beben e syrit e di se sa trim është 

E shikoj në bebe të syrit nuk i trembem
291

.  

 

 

 

Beg, bek, bey – bey – zotëri   

 

Ndalu beg se ka hendek  kur dikush vepron pa pyetur askënd. 

Behar – bahar – stina e ngrohtë, sot në turqishte stinët janë si: behari i parë – pranvera, 

dhe behari i fundit vjeshta. 

 

Behar – bahar – behar (pranvera dhe vera) 

 

U bë behar u çel në fytyrë, u gëzua. 

Më bëhet zemra behar gëzohem shumë
292

  

E ka gojën behar është gojë ëmbël
293

  

 

Beu – shih  bey 

si beu në kashtë krekoset. 

 

Beli – bel – beli i njeriut 

M’u këput beli u lodha shumë, më ranë (m’u këputën,) kryqet 

 

Bela – bela – çështje e vështirë  

 

Iu bë (i ra) bela iu qep nga pas; iu bë barrë; i ra në (më) qafë. 

Ia bëri bela i ngarkoi një punë të lodhshme
294

  

I ra barku në bela.hëngri gjellë të mira shumë  

Gjeta belanë U ngatërrova keq me dike 

më polli belaja Më ra një hall i madh,  

Kërkon bela me (pa) para i hyn rreziqeve e vështirësive pa u menduar gjatë 
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 Krh. si dritën e syrit (syve). 
290

 Krh. nuk i dridhet (nuk i luan, nuk i lëviz) syri; s‟i trembet (s‟i fiket) syri; nuk i veton ashka e syrit 
291

 Krh. E shoh në dritë të syrit;e shikoj në ninëz të syrit. 
292

 Krh. më këndon zemra; më qesh zemra. 
293

 Krh. nuk e prish (nuk e ndryn) gojën. 
294

 Krh. ia hodhi (ia shkarkoi) barrën. 



 

 

 

 

Beli – bel’li – del në pah, duket, shfaqet 

 

Bën beli
295

 duket qartë 

E bëri beli e tregoi veten 

 

Bereqet – bereket – mirësi  

 

E kam me breqet  ka duk 

 

Beribat – berbat – prish, shkatërroj, bëj lëmsh 

 

E bëri beribat E prishi fare,  

 

Beriha – beriha – bujë  

 

E bën me beriha e bën me shumë zhurmë e bujë 

Shkon pas berihasë vepron siç bëjnë e thonë të tjerët 

E bën për beriha e bën për bujë, për t‟u dukur. 

ngre berihanë bëj zhurmë për diçka 

I vuri berihanë
296

 e vuri dike në lojë 

 

 

Beteri – beter – keq  

 

U bë beteri  ndodhi një gjëmë e madhe,  

 

Biçak – bëçak – thikë, brisk   

 

E la biçak ia mori gjithçka 

 

Biçim – biçim – formë, trajtë  

 

E solli në biçim e bëri të jetë siç duhet 

 

Bilbil – bülbül – bilbil 

 

U bë bilbil u bë si duhet, sillet mire 
297

 

 

Bilbil gjyzari – güz bylbyly – bilbili i vjeshtës Figurë e përrallave popullore 

 

Eshtë bilbil nga goja flet lirshëm e bukur 

bilbil në kafaz  është pa liri e pa shpresë. 

I ka veshët bilbil dëgjon shumë mirë
298
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 Krh.,  bën ferk 
296

 Krh., i vuri teneqenë  
297

 Krh. u bë lule;u bë nuse. 



 

 

Më këndojnë bilbilat kam shumë halle
299

. 

 

Bina – bina – ndërtesë  

 

S’iu duk (s’iu gjend) binaja u zhduk fare,  

Ia ndreqi binanë 
300

 dhe ia ndreq samarin 

Të shuan binanë dhe të shuan (të fik) derën  

U shoftë me bina u shfarostë me gjithçka  

I vuri bina shpifi, trilloi  kundër dikujt. 

 

Bojë – boya – bojë  

 

U bë bojë u prish në fytyrë, i iku boja. 

I ra boja u zbulua siç është në të vërtetë, i doli boja. 

I doli boja U zbulua se kush ishte, i doli në shesh fytyra e vërtetë 

Nuk i duket (i humbi) boja nuk shihet ose nuk gjendet më asgjëkundi 

 

Boj, bojalli, bojalleshë – boy, boylu – shtat, me shtat të lartë e të bukur  

 

Hodhi (lëshoi) bojë u rrit, u zgjat 

 I iku boja u zverdh nga frika, nga turpi  

 I dha (një) bojë e zbukuroi nga jashtë 

S'merr bojë nuk ka hije ashtu 

 Ia nxori bojën e zbuloi se kush është 

I shuari (i nxiri) me bojë i shkreti, i mjeri 

S'ia kam pare bojën s'e di ku është 

Mos ia pafsha bojën! u zhduktë e mos e pafsha më me sy  

Pa u tharë (mirë) boja pa kaluar shumë kohë  

I vuri bojë Ia prishi përshtypjen e mirë që kishin të tjerët  

I erdhi boja (në vend) e mblodhi veten  

 

 

Bori – boru – bori  

 

Ra boria bëhet thirrja për diçka, u dha kushtrimi. 

I bie borisë thotë a kërkon po atë gjë 

 

Borxh – borç – hua 

 

Ma bëri borxh ka përsësitur disa herë një  sjellje të padurueshme  

I dola borxhit (nga borxhi) e bëra detyrën time ndaj dikujt 

Hyri në borxh ka detyrime ndaj dikujt 

Ka borxh të…Është gati të …, 

I ktheu borxhin
301

 veproi me të njejtën mënyrë 
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Krh.  i ka veshët pipëz 
299

 më zien  më mizëron koka 
300

 Krh. u zhduk, humbi pa lënë gjurmë. 
301

 Shih., lau hakun  



 

 

Laj borxhin plotësoj një detyrim moral,  

Rregulloi borxhet
302

 rregulloi llogarinë; u shlye  

 

 

 

Borzilok – bırzülök – borzilok  

  

E bëri borzilok E pastoi mirë e bëri dritë 

 

Në shprehjen e mëposhtme gjejmë turqizmin eksiq Ŕ eksik Ŕ i,e mangut 

Nga këmëbt borroviq e nga mendja eksiq i rritur nga shtati, por i papjekur nga mendja 

 

Bostan – bostan – lulishte, erë e mirë    

 

Mbjell bostan e dalin kastraveca mendon për  mirë e i del keq.  

për ta vënë në bostan është i rreckosur, është qesharak 

 

Bosh – bosh – pa gjë, i zbrazët 

 

Me barkun bosh pa ngrënë asgjë i uritur 

E ka kokën (kryet) bosh. Nuk i vjen asnjë mendim në kokë 

S'i mbetet luga bosh s'mbetet pa ngrënë,  

U ndodha (më zuri) bosh isha i papërgatitur  

E qiti bosh e gjykoi si të pavlerë 

I shkoi (fjala) bosh nuk ia plotësuan kërkesën  

 

 

Boshllëk – boshlluk – hapësirë  

 

La boshllëk  ndihet shumë largimi i dikujt a humbja e diçkaje  

Mbush boshllëkun zëvendësoj mungesën e dikujt  dhe humbjen e diçkaje.  

 

Buçuk – buçuk – gjysëm  

 

E bëri buçuk e bëri lëmsh  

I ka buçuk i ka punët keq 

 

Pogaçe – Poaça – lloj panineye 

 

Do bukë mbi pogaçe kërkon tepër
303

  

 

Burgji – burgu – vidë, hapëse tapash, send me majë të hollë 

  

Ia gjeti burgjitë . ia gjeti vidhat (dikujt). 

Ka një burgji mangët ka një vidhë mangët (dikush) 

I janë liruar burgjitë I janë liruar vidhat(dikujt) 
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 Shih., I ndau hesapet 
303

 Krh. kërkon qiqra në hell; do thelë mbi bisht. 



 

 

Ia liroi burgjitë ia liroi vidhat (dikujt)  

Ka luajtur me burgjitë ka luajtur nga vidhat (dikush) 

I shkanë burgjitë I shkanë vidhat (dikujt) 

Ia shtrëngoi burgjitë  Ia shtrëngoi vidhat (dikujt) 

             

Byrek – börek – byrek  

 

Nuk më ftohet byreku nuk kam pse të nxitoj a të shqetësohem;  

Ta pjek byrekun të vret,të zhduk 

 

Ia hoqi petën byrekut e zbuloi diçka të fshehtë
304

  

  

 

Ç 

 

Çair – çayır – livadh  

 

E hëngri çairin E kaloi pjesën më të madhe të jetës, 
305

.  

 

Çak – çak(mak) – kërcas, ngul, shtyp  

 

Nuk e bëri çak Nuk e shkrehu  

 

 

 

Çakall – çakal – çakall 

 

I bie asaj çakalleje thotë po ato fjalë bajate.
306

  

Çakalle mulliri llafazan,që s΄i pushon goja  

 

Çakëll – çakël – material me gurë të vegjel e rërë, që përdoret në ndërtim 

 

I hedh çakëll ndërhyn me fjalë në një bisedë për të ngatërruar sqarimin e diçkaje. 

 

Çanak – çanak – çanak  

 

Ra në çanakun Hyri në familjen e një tjetri, u bë si njeri i shtëpisë. 

Ha në një çanak ka të njëjtat pikëpamje e interesa me dikë 

Janë të një çanaku, kanë të njëjtat interesa e qëllime 

Lëpin çanakët (e dikujt)
307

 

E mbaroi çanakun mori fund, s'ka më shpëtim 

Mbeti jashtë çanakut humbi mundësinë për të përfituar nga diçka 
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Krh.  ia nxori lakrat në shesh,  ia hoqi gunën, ia hoqi velenxën,  ia hoqi vellon nuses. 
305

 Krh. e hëngri livadhin; e hëngri tagjinë; e hëngri kullotën; e hëngri barin; i perëndoi ylli. 
306

 Krh. I mban avazin; I shkon (I vjen) pas fıjes(dıkujt) 
307

 Krh. Lëpin sahanët 



 

 

 

 

Çarçaf – çarçaf – çarçaf   
 

U bë çarçaf
308

 (në fytyrë) u zbeh  nga frika ose nga një tronditje 

M'u bë mendja çarçaf
309

 u hutova, u trullosa  

Ia bëj mendjen çarçaf ia marr mendjen me fjalë, e hutoj  

E ka mendjen çarçaf nuk është i përqendruar  

Të mbledhshin me çarçaf!  vdeksh! 

 

 

Çardak – çardak – çardak  

 

Ia bëj çardak  ia paraqit çdo gjë të lehtë e pa vështirësi 

çardak pa parmak
310

 është njeri i paturp 

 

Çare – çayre – zgjidhje 

 

Bëj çare përpiqem për diçka 

Ia gjeti çarenë e zgjidhi,  e gjeti mënyrën si ta zgjidhë
311

 

 

 

Çengel – çengel – çengel  

 

U bë çengel
312

 u dobësua shumë, u tret;  

Çengel mishi një njeri që të mban varur me fjalë të bukura. 

Hodhi çengelin
313

 bëri përpjekje për të arritur diçka; provoi të arrijë diçka 

Ka hedhur çengelat
314

 ka zënë vend të qëndrueshëm  

Ia nxjerr me çengel e bëj të tregojë çfarë di 

 

Çetele – çetele – listë, regjistër 

 

Shkoi çetelja me mërurin
315

 
E vë në çetele

316
 e mbaj shënim 

 

Çezme – çeşme – çezme  

 

Të çon (të shpie) në njëqind (në dyzet) çezma e s'të jep ujë
317
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 Krh. U bë gëlqere u bë qefin  
309

 Krh. Mu bë mendja dhallë 
310

 Krh. İ ka plasur cipa  
311

 Krh. İa gjeti ilaçin 
312

 Krh. U bë kërrabë 
313

 Krh. Hodhi grepat 
314

 Krh. Ka hedhur (zënë)  rrënjë 
315

 Krh. Gjeti tenxherja kapakun 
316

 Krh. E ngulit në mendje  
317

 Krh. Të çon (të shpie) në krua (në shtatë kroje) e s'të jep ujë 



 

 

 

 

Çiflig – çiftlik – çiflig  

 

E ka bërë çiflig bën si të dojë në një vend 

 

 

Çift – çift – dy, çift 

 

I bëri këmbët çift vdiq 

 

I bëri veshët çift
318

  
 

S'i gjendet çifti
319

 nuk ka tjetër si ai 

 

pa çikë e pa nishan humbi pa lënë asnjë gjurmë; (humbi) pa nam e pa nishan. 

 

Çikrik – çikrik – çikrik  

 

I ka luajtur çikriku
320

 nuk është në rreguil nga mendtë 

 

Çirak – çırak – ndihmës  

 

E bëri çirak
321

   i bëri një shërbim të madh  

Doli çirak
322

  kur dikush i kalon vështirësitë që kishte pasur 

 

Çivi – çivi – vidë  

 

Ia shtrëngoi çivitë
323

  
 

Çizme – çizme – çizme  

  

I lëpin (ose i puth) çizmet
324

.  

 

Çoban – çoban – çoban  

 

(Mbeti) si çobani pa bagëti , ose (mbeti) si bariu pa bagëti 

 

Çorap – çorap – çorap  

 

M'u bë mendja çorap
325
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 Krh. İ bëri veshët pipëz  
319

 Krh. Nuk i gjendet shoku 
320

 Krh. Nuk e ka mendjen në vend  
321

 Krh. E nxorri në dritë 
322

 Krh. Doli në dritë 
323

 Krh. İa shtrëngoi vidat 
324

 Krh. I puth këmbët  
325

 Krh. M‟u bë mendja dhallë  



 

 

 

E bëri çorap
326

 e bëri rrëmujë;  

Nuk bën çorap (me dikë) nuk ka marrëdhënie të mira me të. 

 

Çamur – çamur – baltw, gjol 

  

Lë çamur lë rrëmujë, lë pis 

 

Çorbë – çorba – supë  

 

M'u bë mendja çorbë, u hutova fare
327

;  

 

E bëri çorbë e bëri lëmsh  

 

Çorbë derri Gjellë shumë e keqe e pa shije.  

 

Çapraz – çapraz – kryq, kryqëzim 

 

Ia bëri mendjen çapraz ıa ngatërroi mendimet 

  

Çehre – çehre – fytyrë, pamje  

 

I ra çehrja (e vdekjes) u zverdh, u zbeh shumë 

Një çehre i vinte një çehre i shkonte i ndryshonte aty për aty ngjyra e fytyrës 

I iku (iu prish) çehrja u zverdh u dëshpërua  

 

Çelik – çelik – çelik  

 

U vesh me çelik krh.u vesh me (në) hekur  

 

Çel – çel(mek) – hap, bëhem shkak 

 

E ka derën çelur krh. e ka derën të hapur  

 

U vesh me çelik, shih u vesh me hekur 

 

Çorbë – çorba – supë 

 

Ia ka ngrënë çorbën ia ka pırë lëngun  

E ka ngrënë çorbën di më shumë se një  

E kam kokën çorbë më është ngatërruar mendja 

Të pështyn në çorbë krh Të pështyn në gjëllë 

 

 

 

 

                                                           
326

 Krh. E bëri lesh e li 
327

 Krh. e kam kokën çorbë; m'u bë (koka) mendja dhallë; m'u bë mendja çarçaf. 



 

 

 

D 

 

Dafina – defne – bimë medicinale 

 

Fle mbi dafina  ka rënë në qetësi  

 

Dajak – dayak – shkop  

 

Hëngri dajak u rrah keq nga  

I dha një dajak (të mirë) e rrahu fort, krh I dha një dru (të mirë) 

I vurı dajakun e përzuri me dhunë  

 

Dajë – dayı – dajë 

 

I thotë derrit dajë e quan mik nga e keqja  

 

Dajre – dayre – dajre, vegël muzikore  

 

Bëjnë dajre argëtohen, bëjnë aheng. 

 

Kërcen sıpas dajres bën sıç thotë dıkush, 

  

I vunë dajren e tallën, 

 

 Damlla – damla – pikë, shiu – loti – uji., etj 

 

I ra damllaja ngriu si i vdekur  nga një lajm i hidhur 

Dasmë pa aheng, krh. gjellë pa kripë 

 

Kurban – kurban – kurban, ceremoni fetare muslimane e therjes së një kafshe si dashi, 

delja, viçi ose lopa. 

 

Dashi i kurbanit ai, të cilit i ngarkohet faji i të tjerëve,ai që vuan a që ndëshkohet për fajin e 

tjetërkujt. 

 

si dashi me rrurëzën janë në pajtim të plotë. 

 

Daulle – davul – daulle 

 

U bë daulle u ënjt,u fry  

 

 Defter – defter – fletore, regjistër 

 

E mbyll defterın i jep fund një çështjeje, një problemi etj 

S’e vë në defter  s‟e përfıll dikë a dıçka 

 

 

 



 

 

 

 

Dallgë – dalga – dallgë 

 

Është me dallgë i ka hipur inati  

 

E kanë kapur dallgët është zemëruar shumë 

 

Merr dallgë
328

 nuk përmbahet dot më 

 

Damar – damar – damar  

 

Ia gjeti damarin ia gjeti pikën e ndjeshme krh. e preku në tela.  

 

E ka një damar (budallallëku) është pak si i marrë 

 

I kërceu damari u inatos, u zemërua 

 

I ka plasur damari   është bërë i paturpshëm 

 

 I zbriti (i ra) damari  i ra zemërimi, i iku inat. 

 

Damkë – damga – vulë 

 

Është me damkë është i njohur nga të gjithë për diçka të pa pranueshme nga pjesa e mirë e 

shoqërisë 

 

 

Daulle – davul – daulle  

 

M'u bë barku daulle
329

 m'u fry barku shumë; hëngra tej mase 

M'u bë koka daulle U trullosa nga zhurmat ose nga fjalët e shumta, u mërzita shumë;  

E bëri daulle e la të vdekur në vend. 

I bie daulles bën zhurmë për diçka 

I bie daulles bëhet tellall i dikujt, flet ashtu siç e udhëzon ai
330

 

Bjeri daulles! llomotit sa të duash se nuk të dëgjon njeri 

Bie daullja në vesh të shurdhët, është e kotë t'i flasësh, nuk do të kuptojë atë që i thonë
331

 

Ku i bie daulles unë e ku e hedh vallen ti! çfarë them unë e çfarë bën ti 

Daulle e çarë. diçka pa vlerë, diçka që nuk hyn më në punë. 

Daulle e shpuar. Njeri që nuk di të mbajë asnjë të fshehtë
332

;  

Ku daullet e ku dasma kur fjala e dikujt  nuk përputhet me veprën. 

daulle për derë në përgjithësi bëhet fjalë për vdekjen,  mund të ndodhë në çdo shtëpi, mund 

t'i ndodhë kujtdo
333

.  
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 Krh. Merr hov 
329

 Krh. m'u bë barku kacek; m'u bë barku lodër; m'u bë barku kaçup; m'u bë barku hambar; m'u bë barku katua; 

m'u bë barku tupan; m'u bë barku bic; u bëra bic; u bëra dangall; u bëra lundër 
330

 Krh. İ shkon pas avazit  
331

 Krh. Bie në vesh të shurdhët 
332

 Krh. Teneqe e shpuar, thes i shpuar  



 

 

 

Në mes të daulles një zurna. diçka e tepërt, kërkesë jo në kohën e vet. 

I vuri daullen  e talli
334

  

E zunë me daulle e vunë në lojë  

 

Dava – dava – çështje  

 

E humbi davanë nuk ia doli mbanë 

Ka dava Janina zgjat shumë diçka 

 

Bëhu def – def ol – zhduku  

 

Bëhu def!. Mu zhduk nga sytë, shporru! 

 

E bëri def e shporri 

 

Def – def – vegël muzkore prej lëkure  

 

Nuk i bën koka def s'do t'ia dijë 

 

Ta bëfshin lëkurën def! vdeksh! 

 

I bie defit  është mendjelehtë. 

 

Defter – defter – regjistër 

 

Ka dalë nga defteri  nuk është më i zoti 

Hap defterët (e vjetër) ringjall një çështje që është mbyllur më parë,  

E hoqi (e fshiu) nga defteri
335

 nuk ka më shpresë se mund ta ndihmojë, nuk e llogarit më  

 

E mbyll defterin i jep fund një çështjeje,  

 

Dyfek – tyfek – pushkë  

 

për t'i rënë me dyfek
336

 

 

I ka rënë dyfeku nga dora e ka humbur guximin, është dorëzuar 

I duket hunda dyfek i duket vetja trim 

  

 

Dyfek pas lufte krh. pushkë pas lufte. 

dyfek pa lloz s'mund të bëjë gjë fare 

dyfek i plasur krh. pushkë e plasur  

dyfek i shtogët nuk është i zoti të mbarojë një punë 

E hodhi dyfekun u dorëzua, e pushoi qëndresën
337
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 Krh. Lodër për kokë 
334

 Krh. E vuri në lojë, e zuri me daulle 
335

 Krh. i vuri kryq; i hoqi (i vuri) vizë; s'e vë (s'e ka) në hesap 
336

 Krh. (është bërë) për t'i rënë mepushkë (diçka) 



 

 

 

E shkrepi dyfekun
338

 më në fund vendosi për diçka  

 

Këmbej dyfekë prish miqësinë 

 

Qan dyfeku për zot  është përdorur kur dikush është vrarë  

 

I vuri dyfekun krh. i vuri (i ktheu) pushkën  

 

Dylbi – dürbü – dylbi   

 

Ta shikosh me dylbi s'ke për t'ia arritur që ta kesh a ta gëzosh diçka 

 

I sheh me dylbi nuk i njeh mirë çështjet me të cilat merret  

 

Dynja – dünya – bota  

 

dynjaja të përmbyset!  krh. bota të përmbyset! 

 

Hëngri dynjanë vuajti shumë 

 

S'është në këtë dynja krh. s'është në këtë botë  

 

Është prapa dynjasë krh  është prapa botës  

 

Mori dynjanë krh. mori botën  

 

Nuk u prish dynjaja krh. nuk u prish bota 

 

Rraha dynjanë krh.rraha dheun. 

 

Shkoi  në atë dynja krh. Shkoi në atë botë vdiq. 

 

Ka parë dynja krh. ka parë botë  

 

Ra nga dynjallëku  ra nga ekonomia 
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 Krh. İ dorëzoi armët  
338

 Krh. E bëri bam 



 

 

 

Dyst – düz – drejt  

 

I ka punët dyst çdo gjë i vete mbarë, s'ka  asnjë shqetësim 

 

Dyshek – döşek – shtrat  

 

dyshek me pupla kërkon diçka pa mundim 

 

E la dyshekun krh. e la shtratin  

 

Ndau dyshekun  u martua me dikë 

 

I bie derës të dëgjojë qilari flet tërthorazi për dıçka  

 

Derman – derman – zgjidhje 

 

I bëj derman  e shpëtoj nga diçka e keqe  

 

Gjeti derman u shërua 

 

S’ka derman nuk ka rrugëzgjıdhje 

 

Dert – dert – problem, hall 

 

Bëj dert qaj hallin me dike 

 

S’kam dert nuk dua t‟ia di 

 

 

 

 Dërhem – dirhem – lloj monedhe e përdorur në Perandorinë Osmane 

 

Burrë katërqind dërhem burrë i zoti dhe me përvojë  

 

Është me dy dërhem tru nuk është i zgjuar 

 

Din – din – feja 

 

Me din e me iman me të gjitha forcat e mundësitë 

 

S’ka din e iman është i pamëshirshëm, i pashpirt 

 

S’i la din e iman nuk i la gjë pa thënë 

 

E solli në din krh. në rrugë të drejtë  

 

 

 



 

 

 

Dollap – dolap – dollap, kuti e mbyllur. ( sot në disa zona në Turqinë qëndrore përdoret 

ende në kuptimin e dritares, siç është përdorur edhe ndër ne për shumë kohë) 

 

E futi në dollap e mashtroi; e shtiu (e futi) në grackë  

 

Hap e mbyll dollapin  merret me punë të kota 

 

E ka me dollap  e ka me dinakëri 

 

I mbetën sytë dollap nuk e zë gjumi  

 

Njërën dorë në bakllava e tjetrën në revani  i ka të gjitha të mirat përfiton nga të gjitha 

anët. 

 

Duman – duman – tym  

 

U bë duman krh.u bë tym  

 

I ka sytë duman i ka sytë  të veshur 

 

Duvak – duvak – duvak, lloj mbulese koke për grate 

 

I hodhi duvakun e mbuloi diçka të keqe 

 

Dyshek – döşek – dyshek  

 

U ngrit nga dysheku krh.u ngrit nga shtrati 

 

Zuri dyshekun krh.zuri shtratin  

 

Dyzen – düzen – rregull  

 

E vë në dyzen e akordoj një vegël muzıkore krh.E sjell në vete 

 

F 

 

Fajde – fayda – dobi, vlerë 

 

S’bën fajde s‟vlen më,  

              

Ferk – fark – dallim  

 

Bën ferk shquhet mbi të tjerët për diçka krh. bie në sy, krh.bën beli  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ferman – ferman – urdhër i firmosur nga Sulltani, në Perandorinë Osmane  

 

I këndoi fermanin e dënoi me vdekje, e groposi 

 

I bëhet ferra Brahim  ka frikë për çdo gjë, i duket e frikshme krh. i bëhet gogol. 

                          

Filxhan – filcan – filxhan  

 

E kam syrin fılxhan nuk kam fare gjumë 

 

E mat detin me filxhan ka shumë durim për të bërë një punë  

 

Mbytet në një filxhan ujë krh. mbytet në një luge me ujë  

 

Fiqir – fikir – mendje, mendim 

 

E ka lënë fiqiri krh.  e ka lënë mendja 

 

S'ia pret fiqiri krh. s'ia pret  mendja  

 

Ia prishi fiqirin krh. ia prishi mendjen 

 

Fishek – fişek – fishek 

 

Nuk i ndezi fisheku nuk i eci 

 

I zbrazi  fishekët i përdori të gjitha mundësitë 

 

Bëri fishek gjeti një shteg  

 

Fisheku i fundit
339

 i vetmi mjet a e vetmja mënyrë  

 

Si fishekët në gjerdan të lidhur e të rreshtuar për një çështje të përbashkët
340

 

 

Është fishek  S'ka asnjë lek në xhep
341

 s‟di gjë fare
342

;  

 (Është) fishek pa barut është njeri pa vlerë  

(Është) fishek i lagur është njeri që nuk ka guxim 

 (Është) fishek që s'shkrep njeri që s'të ndihmon 

Mbeta fishek,  Mbeta pa një lek në xhep
343
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 Krh. Guri i fundit 
340

 Krh. Si gishtat e dorës 
341

 Krh. Ka mbetur pa një dysh 
342

 Krh. Është tapë topi 
343

 Krh. Mbeta teneqe 



 

 

 

  
 

Fitil – fitil – fitil  

 

 

U puqen fitilat janë të një mendjejeI vuri fitilin (diçkaje) sh. I vuri flakën (diçkaje). 

 

 

Harxhoj – harcamak – shpenzoj  

 

Harxhoj fjalën kot  më shkon mundimi kot. 

 

 

Fuçi – fıçı – fuçi  

 

U bë fuci  u fry nga të ngrënët 

 

 

Gajle – gayle – gjësend  

 

S’ka gajle  nuk prish  

 

Gallatë – galata – gallatë 

 

Bëj gallatë tallem e argëtohem  

 

Gazep – gazab – dënim  

 

Bëri gazep  e paraqiti gjendjen shumë të rëndë 

  

Hoqa gazepin e zi .. vuajta shumë, u mundova shumë  

 

Gur shahu – şah taşı – gur shahu 

 

Gur shahu .. Njeri që bën ç‟I thotë dikush tjetër 

 

 

Hak – hak – e vërteta  

 

Vajti haka tek i zoti secili mori atë që i takonte  

 

Hall – hal – gjendje 

 

Ku e ke hallin? ç'synon të arrish? ç'do? ku kërkon të dalësh? 

 

 

 

 



 

 

 

 

Halebak – haline bak – shihe si është bërë 

 

Hallall – helal – e lejuar; helal etmek – të fal dëmin shpirtëror ose material 

 

Ia bëri hallall (  ia fali diçka me dëshirë; Ia fali fajin,  

 

Harram – haram – e ndaluar (nga Zoti, sipas besimit islam) 

 

ia bëri harram nuk ia uroi që ta gëzojë 

 

halla – hala – hallë  

 

Të puth halla në të dy faqet!  mos prit gjë; mori fund me kaq. 

 

Hallka – halka – hallkë, lidhje 

 

Ia hoqi hallkën e shpëtoi nga një rrezik 

 

 

 

Hallvë – helva – hallvë  

 

Të ngrënça hallvën! vdeksh!; 

 

Hambar – ambar – depo drithi 

 

M'u bë barku hambar m'u fry barku shumë 
344

  

 

 

Han – han – vendqëndrimi  

 

U bë han  është rrëmujë e madhe
345

  

 

  
  

Hanxhar – hancar – sopatë,  

 Ia preu me hanxhar krh. ia preu me sëpatë  
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 Krh. Mu bë barku daulle 
345

 Krh. U bë pazar; nuk e merr vesh (nuk e njeh) i pari të dytin. 



 

 

 

 

Hatër – hatır – kujtim 

  

E kam në hatër  e kujtoj; e sjell ndër mend. 

  

Hava – hava – ajër   

 

Flet në hava
346

 flet pa pasur asnjë lloj ideje për çka flet 

 

 

Havale – havale – transmetoj, ia lë për detyrë. 

 

lu bë havale e mërziti shumë iu qep e s'i ndahet
347

 

M'u bë mendja havale më ha meraku gjithnjë për një gjë
348

  

 

 

Hasër – hasır – hasër, rrogoz  

 

Më digjet hasra nën vete, dhe, më digjet rrogozi nën vete. 

 

 

Hasha – haşa – kurrë! Pastrhirrmë Kuranike, Mos e dhëntë Zoti! 

 

E bëri hasha e mohoi; nuk e pranoi;  

 

Helaq – helak – shkatërrim  

 

E beri helaq   e fëlliqi.e shau rëndë, 
349

 

 

Hendek – hendek – hendek, kanal rrethues  

 

E hodhi në hendek e braktisi; e hodhi tutje; e hodhi poshtë. 

 

Zuri hendekun vdiq, ngordhi si qen
350

  

 

Hesap – hesap – llogari  

 

Për hesapin tim... sipas mendjes sime..., për mua...,  

I ndreqi hesapet (me dikë). Mori hak kundër dikujt 
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 Për mendimin tonë është kalk Kuranik. (shih Kur‟an, f 237) 
347

 Krh. İ bie në qafe  
348

 Krh. më rri (më rreh) mendja në një vend; më është ngulur në kokë (diçka); s'më hiqet nga koka. 
349

 Krh. İa nxiu faqen  
350

 Krh. Zuri përruan  



 

 

 

 

 

  

Kaçak – kaçak, kaçmak – i larguar 

 

U bë kaçak  ka munguar për një kohë të gjatë 

 

 

Hiç – hiç – asgjë  

 

Nga hiçi në hiç pa nxjerrë gjë në dritë 

 

Hise – hisse – pjesë  

 

I ra për hise i takoi atij 

 

 

Hoxha – hoca – mësues  

 

Ali hoxha hoxhë Aliu është i njejti njeri; është po ajo gjë 

 

Hut – hut – lloj zogu  

 

U bë hut iku me vrap, iku me të katra 

 

Hyzmet – hizmet – shërbim  

 

Ia bëj hyzmetin kujdesem që ta kryej një punë  

 

 

İçi – iç – brenda   

 

I doli içi e morën vesh të gjithë diçka 

 

 

İlaç – ilaç – barna  

 

Ia gjeti ilaçin  i zbuloi mënyrën se si ta zgjidhë një  

 

 

İleti – illet – frikë 

 

I futi iletin e mërziti shumë,e sëmuri duke e mërzitur 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

İliqe  – ilik – lidhëse, mbërthesë   

 

I ikën iliqet filloi të shthuret fare 

 

İnat – inat – zemërim  

 

E bëri me inat
351

  U hëngër me ngulm me dike për një punë 

 

 

Jakë – yaka – jakë  

 

E zuri (e kapi) për jake e kërcënoi dhe e shtrëngoi të bënte diçka 

 

 

Jastëk – yastık – jastëk  

 

E mbaj nën jastëk e kam gjithmone parasysh, nuk e ndaj  

 

 

 

Jatagan – yatagan – lloj shpate me majë të përkulur që përdorej në ushtri gjatë          

                                  Perandorisë Osmane 

 

I pret jataganin krh.i pret shpata  

 

Jatak – yatak – shtrat, krevat 

 

Iu bë jatak e pranoi dhe e strehoi;e mori në mbrojtje 

 

 

Jeshil – yeşil – e gjelbër, barishte 

 

U bë jeshil U zbeh a u mavijos  

 

 

Jonxhë – yonca - jonxhë 

E fut lopën në  jonxhën e tjetrit  ndërhyn në punët e dikujt 

 

 

Jorgan – yorgan – jorgan  

Iu bë jorgan e mbrojti 
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 Krh. vuri sedër  



 

 

 

 

Kabull – kabul – pranim, hyrje   

 

E bën kabull E pranon  

 

 

 

Kalem – kalem – kalem, laps  

 

I hie kalemit dhe  i bie lapsit 

Me kalem në dorë dhe me laps në dorë. 

 

 

 

Kandar – kantar – peshore  

 

 

Flet pa kandar flet pa llogaritur mirë rrjedhojat
352

. 

  

Me kandarin e farmacistit duke e matur e duke e peshuar mirë diçka  

 

 

Kallaballëk – kalabalık – tërësi njerëzish të mbledhur diku 

 

Mblidhe kallaballëkun mos fol kot!; mendo mire! Krh. mblidhe mendjen!  

 

Kallaji – kalay – kallaj  

 

I doli kallji  iku vlera 

 

 

Kalldrëm – kaldrëm – trotuar  

 

E bëri kalldrëm vete e vjen shpesh diku 
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 Krh. Flet pa doganë  



 

 

 

Kallkan – kalkan – ngricë  

 

U bëra kallkan Ngriva nga të ftohtët 

  

 

Kamxhik – kamcık – kamzhik 

 

Me kamxhik në dorë me dhunë e me egërsi 

 

 

Kandil – kandil – dritë 

 

Eshte bërë kandil është dobësuar shumë, është tharë është tretur 

 

 

Kapak – kapak – kapak, mbulesë 

 

Kapak floriri gjëja më e mirë 

 

Gjeti tenxherja kapakun si njëri dhe tjetri njësoj janë
353

  

 

Karabojë – karaboya – bojë e zezë 

 

U bë karabojë U vrenjt në fytyrë 

 

Karafil – karanfil – karafil  

(Eshtë) karafil nga mendja krh. është mendjelehtë 

 

Karar – karar – vendim  

 

 

I dha karar (për diçka) e vendosi
354

  

 

 

Kurban – kurban – kurban (nga arabisht, afër Zotit)  

T'u bëfsha kurban! vdeksha për ty!  

 

Katran – katran – zift  

 

E ka zemrën (shpirtin) katran (dikush) është zemërzi 
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 Krh. gjeti rrasa vegshin;gjeti mendja mendjen;gjeti shkopi doçen;gjeti arna thesin;gjeti hajduti thesin; shkoi 

çetelja me mërurin;(janë) pe për një gëzof; ajo baltë për atë mur është. 
354

 Krh. E ndau mendjen  



 

 

 

 

Konak – konak – vendstrehim  

 

Iu bë konak E strehoi dike 

 

Kusur – kusur – mbetje, tepricë   

 

Nuk I la kusur S‟i la gjë pa thënë 

 

 

 

Kuti – kutu – kuti  

 

Eshtë mbyllur në kuti  ..është veçuar nga të tjerët 

 

 

Lanet – lanet – mallkim  

 

E bëri lanet E mallkoi dhe e braktisi 

 

 

Legen – leğen – legen  

Është bërë legen ka humbur çdo vlerë  

 

 

Llokum – lokum – llokum 

 

Ia dha llokum  ia bëri gati çdo gjë 

 

 

Leqe – leke – njollë  

Më leqendisi
355

 zemrën më bëri të vuaj shumë 

 

 

Ogur – uğur – fat  

 

Nuk ka ogur nuk i shkon mbarë  
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 Nga turqisht leke Ŕ njollë; lekelendirmek Ŕ leqendis - njollos 



 

 

 

 

Okë – okka – njësi matëse në kohën e Perandorisë Osmane  

 

E bëra mendjen okë e vendosa për diçka, mora vendim të prerë 
356

 

 

 

Oxhak – ocak – oxhak 

 

Ia heq oxhaku e ka në traditë
357

  

 

Paçavure – paçavur – palos  

 

U bë paçavure krh.u bë leckë  

 

 

Paha – paha – vlerë  

 

Ka paha është shumë e çmueshme 

 

Pajë – pay – pjesë  

 

Bëhu pajë! shporru!, qërohu! 

 

Pambuk – pambuk – pambuk  

 

E bëri pambuk  e rrahu shumë
358

  

 

 

Para – para – para   

 

S’bën dy(pesë) para
359

 nuk vlen fare 

 

Patllake – patlak – kërcitëse  

 

E do me patllake (kokës) krh. e do me kobure (kokës)  

 

Pazar – Pazar – treg  

 

Ka dalë në pazar   është përhapur fjala kudo 

 

e pres pazarin e ndaj fjalën, merrem vesh përfundimisht 
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 Krh. e bëra mendjen top; e ndava mendjen.  

 
357

 Krh. E ka për fis  
358

 Krh. ia zbuti kurrizin; e bëri pelte; e bëri peshk. 
359

 Krh, turq., iki para etmez 



 

 

 

Pelte – pelte – pelte  

 

E bëri pelte e zbuti shumë, 
360

  

 

 

Perde – perde – perde  

 

I kanë vënë ( i kanë zënë) sytë perde (dikujt) është verbuar e nuk kupton  

 

 

 

  

Peshqir – peşkir – peshqir  

 

(Hyn e del) e tund peshqirin s‟bën asgjë 

 

 

Perhiz – perhiz – dietë  

 

Është me pehriz  nuk gjendet lehtë 

 

Mbaj pehriz mbaj dietw 

 

 

Piper – biber – spec  

 

U bë piper krh.u bë spec  

 

 

 

 

Piri – pir – i pari i një vendi, i pari i një rryme ideologjike dhe fetare 

 

E ka për piri  e trashëgon e ka zakon. 

 

Pishman – pişman – pendim  

 

Bëhem pishman pendohem; ndërroj mendje. 
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 Krh. e bëri peshk;ia zbuti kurrizin; ia bëri kurrizin më të butë se barkun; e bëri pambuk;e bëri lloç.  e bëri 

fertile;e bëri lakror. 



 

 

 

 

Postiqe – post – lëkurë gjedhe, e cila pasi thahet përdoret si shtresë për t’u ulur. 

 

Ia bëri lëkurën postiqe e vrau  

 

Pullë – pul – pullë  

 

M’u bë pullë  m‟u ngjit, 

 

Qar – kaar – përfitim  

 

As qar e as zarar pa ndonjë fitim e pa ndonjë dëm 

 

Qejf – keyf – kënaqësi  

 

S'e bën qejfin qeder  nuk shqetësohet fare 

 

 

Qefin – kefin – qefin, veshja e bardhë e të vdekurit  

 

  E mban qefinin me vete  e ka marrë vdekjen parasysh 

  

 

Qejf – keyif – kënaqësi 

 

Më doli nga qejfi  nuk më pëlqen më
361

  

 

Më ka hyrë në qejf më pëlgen, e dua 

 

Me gjithë qejf dhe me gjithë zemër. 

 

Qese – kese – qese  

 

E zgjidhi qesen  nuk i kurseu paratë, u tregua dorëlëshuar a bujar
362

 

 

Qepaz – kepaz – lodër   

 

U bë qepaze  u fëlliq
363

u bë leckë. 

E bëri qepaze e shau rëndë, nuk i la gjë pa thënë 
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 Krh. më doli nga zemra më ka hyrë në qejf. 
362

 Krh. e shkundi qesen; e zgjidhi trastën; e zgjidhi thesin; e hapi kuletën; kund. e lidhi qesen. 
363

 Krh. U bë leckë  



 

 

 

 

 

Qibar – kibır – mendjemadhësi   

 

Edhe qeros edhe qibar ka kërkesa të mëdha, megjithëse mundësitë e aftësitë i ka të pakta
364

 

 

  

 

Qofte – köfte – qofte  

 

E do qofte kërkon t'ia bëjnë të tjerët diçka
365

  

 

 

Ramazan – ramazan – muaji i Ramazanit 

 

Mbaj ramazan : nuk ha dhe nuk pi 

 

Rast – rast – ndodh  

 

Me rast e pa rast krh.vend e pa vend. 

 

   

 

 

satër – satır – satër   

 

E shkoi në satër  e vrau barbarisht, bëri masakër të madhe 

 

Sehir – seyir – shikim, pamje  

 

Bën sehir Shikon e argëtohet me diçka 

 

 

Selamet – selamet – paqe, parajsë  

 

Doli në selamet shpëtoi nga varfëria e i kapërceu vështirësitë 

 

  

 

Sene – sene – vit  

 

Një herë në sene dhe një herë në hënë, një herë në shënllesh  

 

Sus – sus(mak) – hesht, nuk flas 
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 Krh. dhi e zgjebosur e bishtin përpjetë, breshri e rreh e hunda me majë. 
365

 Krh. e do në gojë; e do në pjatë; e do në tepsi. 

 



 

 

 

 

shejtan budalla dhe shejtan çekiç  është i zgjuar, por hiqet sikur s'kupton a sikur 

nuk di, shtiret si budalla e ta hedh. 

 

 

Sofër  – sofra – tavolinë buke  e rrumbullakët dhe pa këmbë  

 

I rri sofra shtruar prêt e përcjell miq vazhdimisht 

 

Shyqyr – şükür – falenderim  

Bëj shyqyr kënaqem me diçka, shpreh gëzimin për diçka. 

 

 

Tabaka – tabaka – tabaka  

 

Ia dha në tabaka dhe ia dha në tepsi ia mbaroi një punë vetë  

 

tavan – tavan – tavan  

 

Hidhu në tavan! Dhe  hidhu përpjetë! 

 

 

Takat – takat – mundësi  

 

S’ia kam takatin Nuk e bëj dot
366

  

 

 

 

Taketuke – take tuk – tavolinë e vockël që mund të mbajë një filxhan kafeje  

 

Nuk është në taketuke krh. nuk është në vete  

 

Tamam – tamam – në rregull, plot, dakort 

 

S’është tamam  s‟është në rregull  

 

Temena – temenni – nge, ngadalë 

 

I bën temena krh. i përulet e i nënshtrohet 

 

Teneqe – teneke – copë hekuri  

 

I bie teneqesë  flet kot më kot, llap, bën zhurmë kot 
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 s‟i bëj dot ballë,; s‟ma mbajnë shpatullat,  S‟ia kam ngenë  



 

 

 

 

Terezi – terazi – peshore  

 

E ka në terezi  çdo gjë i vete mbarë 

 

Ters – ters – e kundërta, mbrapa 

 

Mori ters nisi të mos vejë më mirë, po shkon keq 

 

E mori (për) ters E keqkuptoi 

 

 

 

Torbë – torba – tarstë 

 

Nuk ia var torbën nuk e përfill aspak 

 

 

Tufan – tufan – tufan  

 

U bë tufan krh. u bë furtune 

 

Ugar – uğur – fat  

 

E bëri ugar  e rregulloi një punë 

 

Usta – usta – mjeshtër  

 

E bëri usta  krh. e bëri lule  

 

Ra në usta ndeshi me një njeri që ia mbledh 

 

Vaj medet! mjerë! 

 

Vakëf – vakıf – për shpirt, vend, ndërtesë ose aktivitet jofitimprurës 

 

U bë vakëf gjejnë strehë të gjithë. 

 

 

Vaki – vakka – ngjarje   

 

Bën vaki  ndodh, ngjan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Xham – cam – xham   

 

E bëj xham krh. e bëj pasqyrë  

 

 

 

 

 

 

Xhani – can – shpirti  

 

I doli xhani krh  i doli shpirti  

 

Xhep – cep – xhep  

 

E futi në xhep e bëri për vete; e futi në thes. 

 

Xhind – cin – djall (në besimin musliman krijesa që nuk duken por që jetojnë në tokë bashkë 

me njerëzit) 

 

U bë xhind  u zemërua keq 

 

I hipën xhindet u zemërua keq, u tërbua fare
367

,  

 

 

Yzengji – üzengi – është pjesa e hekurt e samarit, ku vendoset këmba për të hipur 

Yzengjia e veshit 

 

I ka humbur yzengjia nuk sillet në mënyrë të njejtë, nuk pyet njeri 

  

Është me këmbë në yzengji  Është gati për të ikur, po niset 

 

Zanat – sanat – art  

 

E ka zanat e përsërit vazhdimisht një gjë 

 

Zap – zaptetmek – zë, zaptoj  

 

E bëri zap  e shtroi, e mblodhi
368

 

 

Zar – zar – zar 

 

I ecën zari  ka fat. 
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 u xhindos menjëherë e s'përmbahef më; u bë xhind; i hipën (i erdhën) orët; i hipën qipujt; e zuri 

arapi; i zbritën (i ranë) xhindet. 
368

 Krh. ia mblodhi (ia shtrëngoi) rripat (rripin); ia bëri tetë me dy; e futi (e shtiu) në vathë; ia bëri puc krahin. 

E mposhti, e ndali dhe e vuri në rrugën që duhet; i vuri fre 

 



 

 

 

Zarar – zarar – dëm  

 

Më i madh zarari se qari ka sjellë më shumë dëm sesa dobi 

 

Zile – zil – zile  

 

I varën zilen  I ngarkuan një detyrë të rëndësishme 

 

Të vënçin zilet! u bëfsh me turp! 

 

Zinxhir – zincir – zinxhir  

 

 Tund (dredh) zinxhirin rri kot, e kalon kohën kot 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Korpusi i turqizmave në Eposin e Kreshnikëve 

 

Sakaq, në këtë kapitull të fundit të këtij punimi, duke u mbështetur si në hulumtimin tonë 

ashtu edhe në mendimin konvencional të studiuesve të fushës dalim përfundimin se sundimi i 

gjatë pesëshekullor i osmanllinjve ka ndikuar dukshëm në futjen e mandej në pykëzimin e 

turqizmave në gjuhën tonë. Turqizmat që kemi dalluar në Vëllimin e Parë të Epikës 

Legjendare përkatësisht në Ciklin e Kreshnikëve pasi i kemi grupuar në fushat kuptimore 

përkatëse dhe më pas kemi dhënë edhe një fjalor me rreth 1 mijë fjalë të gurrës orientale; 

shifër e cila është një argument i prekshëm që turqizmat e eposit  mund të konsiderohen si 

djepi i parë i shtresëzimit e mandej i pykëzimit të tyre në arelain ashqiptar e që siç thoshshte 

dhe i studiuesi ynë i madh Eqrem Çabej janë bërë mishi e ashti i shqipes. Në kuadrin e kësaj 

teme doktorature ne kemi kërkuar më poshtë vetëm fjalët e fushës së luftës dhe armatimeve, 

duke i lënë një vend më të rëndësishëm fushave të tjera të cilat mendojmë t‟i shqyrtojmë si në 

botimet periodikë ashtu edhe në studimet tona në doktoraturë. 

 

5.1 Fjalë të fushës së luftës e armatimeve 

 

Zhepehane Ŕ municion;  

fitil Ŕ fitil,  

tyrbi Ŕ dylbi;  

biçaku Ŕ brisk o vogël;  

dipxhik,dimgjik, dymgjyk Ŕ qyta e pyshkës;   

gargi, gargji, gergji Ŕ lloj shpate; 

 jatagan, tagan Ŕ lloj shpate;  

këllëç, këlliç, klliç , kllyç – lloj shpate,  

xhilit, gjelit, xhelit Ŕ lloj arme;  

gjyle Ŕ gjyle, fisheku i topit ose i havanit;  

havan Ŕ havan, lloj katapulte;  

allti, së bashku me simotrat e saj të kalkuara si  alltipatllarë, alltipatllak Ŕ pstoletë gjashtëshe;  

patllak Ŕ pistoletë;  

topuz Ŕ topuz, hyn te armët e ftohta, ka formën e shkopit me një si kokë që mund të jetë me 

hekur dhe me gjemba;  

barut Ŕ barut, pluhur plasës;  

dyfek, tyfek Ŕ pushkë;  

habertare (fjalë e përdorur edhe në togfjalëshin pushka habertare) Ŕ lajmëruesja, sinjalizuesja;  

kapakli Ŕ lloj pushke, është njëra prej pushkëve të vjetra dhe e ka marrë këtë emër sepse në të 

është vendosur një kapak plumbi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.2 Korpusi i turqizmave me shpjegime.  

 

 

Turqizmi    Përkthimi dhe kuptimi semantik 

 

Agë     51    - nga turqishtja aga, titull fisnikërie 

„të tanë ishin agë të ri‟  

Dizdar    51                                   -nga  dizdar,  roje kalaje; pronar  kalaje  

     „Dizdar Osman aga‟ 

Osman  51    -nga Osman, emër njeriu.        

Atllarët   51    -nga at + lar, atlar, kalë kryesisht I përgatitur për                         

luftë, „atllarët krushqit I shilojnë‟ 

qi   52     -për mendimin tonë kjo lidhës mund të jetë  

huazuar nga turqishtja, ki, gjithsesi duhen hulumtime të 

thella. „Unë shumë herë krushk qi jam kanë.‟ 

Jeremitë  53    -nga turqisht yer, tokë; dhe e keqe, përulje 

     „jeremitë e bjeshkës I ka marrë‟ 

Bash 54     -nga turqisht bas, kokë; krye, fillim, së pari 

     „Bash me ditë se kryet m‟shkurtohet‟ 

Konak  55    - nga turqisht vendbanim, vendqendrim 

     „Kur t‟shkojsh mbrama në konak‟ 

Kurrkah  55     -Është një fjalë e përngjitur kurrë + kah, e cila 

vjen nga persisht, gah, nga. Kurrkah beve s „kanë s„iu  

pshtojnë   

Baxhi   58    - nga mongolisht, baci, motër 

     „As jam n‟gusht por nji baxhi‟ 

Shkjau  60    -nga arabisht, kemi guximin këtu të japim edhe ne  

versionin për etimologjinë e kësaj fjale të përfolur 

shumë. Për ne kjo fjalë vjen nga arabishtja. Siç e kemi 

theksuar edhe në njërën nga footnotat tona, kjo fjalë 

është njëjësi I trajtës eshkja, përbindësh. Gjithsesi 

duhen hulumtime më të thella.‟A veshë shkjau me çelik 

e panxhir‟ 

Xhezen   61    -nga turqisht me etimologji arabe,  xhezve  

„ma ka vu xhezen në zjarrm‟ 

Kamishin  61    -nga turqisht, kamësh pipëz,  

     „ma ka kallë kamishin me duhan‟ 

Duhan  61    -nga turqisht me etimologji arabe, duhan, 

     „ma ka kallë kamishin me duhan‟ 

Sarajit   61     - nga turqisht me etimologji perse, vend I mbyllur,  

vendbanim, vendbanim I lidërve. 

„Ma ka çilë dritoren e sarajit‟ 

Kafen  61    -nga turqisht me etimologji  arabe, kahve, kafe 

     „aspak kafen nuk ma pin‟ 

Inat   62    -nga turqisht  me etimologji arabe, inat  pikëpamje  

Subjective. 

„Sa inat Mujo ta kish pas !‟ 



 

 

Hall  62    - nga turqisht hal, hall, problem 

     „Por Mujit hallin due me ja kja‟. 

Hajër   62    -nga turqishtja me etimologji arabe, mirësi, në fakt  

në shqip ka hyrë si një stereotip turk, hajërdër. 

„Hajër Ŕ e,  Mujë, po kshu kah je fillue‟. 

Halil  62    - e mër I përveçëm, me origjinë fetare arabe,                        

Halil, kryesisht ofiq fetar, I dashur I zotit.    

Oxhak 63    -nga turqishtja e vjetër, odcak, vend ngrohjeje, kjo  

fjalë edhe në turqisht është përdorur për të treguar një 

grup të caktuar familjar e shoqeror; p.sh, „Baba odcagi‟ 

„N‟at oxhak sa idhun që po rrin‟ 

Baba  63    -nga turqisht baba, prindi mashkull. 

     „Pse ty baba gjogun ta ka lanë‟ 

Hiç  63                -nga turqisht hiç, asgjë. 

     „ti hiç mbas Mujit mirë nuk ban me shku‟ 

Kullat  64     -nga turqisht  me origjinë aramishte, kule, tërësi,  

bashkësi, e jashtëzakonshme, e mahnitshme. 

„Edhe kullat d‟m‟kallëxojsh ku I ka‟  

N‟ haps   64    -nga turqisht me etimologji arabe, hapis, burg. 

     „Tash nantë vjet mue paj n‟haps m‟ka mujtë‟ 

çajre   64    -nga turqisht çayre, zgjidhje 

     „Cajre zoti ba nuk t‟ka‟. 

Mejdan  64    -nga turqisht, meydan, shesh; me kuptimin shesh  

për luftë. 

„N‟do nji tash n‟mejdan me m‟dalë.‟ 

Bojësh  64    - nga turqisht bojë, shtat, madhësi. 

     „Nandë bojësh kullat I ka.‟ 

Çilë   65    -nga turqisht çelmek, hap. 

     „ M‟u cue derën nusja me ma çilë.‟ 

Celik  65    -nga turqishtja e vjetër, çelik. 

     „ka me zdeshë çelik‟. 

Topuz  65    -nga turqisht topuz, armë e ftohtë. 

     „Me topuz gati me I ndenjë‟. 

Kalldrëm 66     -nga turqisht, kalldrëm, rrugë me gura; interesant  

është fakti që në turqisht kjo fjalë është e ngulitur me 

togëfjalëshin Arnaut Kalldrëmë Ŕrruga shqiptarase.Për 

mendimin tonë kjo fjalë është e fondit të vajje ardhjeve, 

siç është rasti I fjalës lugë që përmend çatia. 

„N‟kalldram copash e ka ba‟. 

Qemer  66     -nga turqisht kemer, brez litar lidhje. 

     „Me qemerë brendë e ka qetë‟. 

Qeraxhi  67    -nga turqisht kiraxhi 

     „‟Qiraxhi sot due me u ba‟. 

N sherri  67    -nga turqisht me origjinë arabe, sherr e keqe 

     „E m‟sherri Mujit I ka thanë. 

Zollumqarë  68   -nga turqisht zylymkar, keqbërës; është rast I  

pastër  identifikimit shpërdëroues semantic, ku populli 

thotë> trima  ma Zollumqarë. 

„djelm të mirë Muja me Halilin trima zollumqarë‟. 



 

 

Dynjasë  68    -nga turqishtja me origjinë arabe, dunja, bota. 

     „qi je mbret e baba I gjithë dynjasë‟. 

Tartarit  68    -nga turqishtja e vjetër tartar, tartar 

     „Ja ka dhënë tartarit n‟dorë‟. 

 

Davë  68    -nga turqisht me origjinë arabe davet, thirrje 

     „davë kanë bërë mbi ne raja e Stambolli‟.  

Hajni 69    - nga turqisht hain, tradhtar.  

Mustagve  69    -nga turqisht, mustak, mustaqe. 

Senxhir  69    -nga turqisht e vjetër, zinxhir, zinxhir. 

     „me senxhir lidh gjogat‟. 

Topa  69    -nga turqishtja e vjetër top. 

Kahë    69    - shih kurrkah 

Harapët  70    -nga turqisht harap, shkatërrimtar. 

Kamcën   70    -nga turqisht kamça, këmbëz. 

Zhak  70    -nga turqisht , onomatope, shak. 

Hej  71     -nga turqishtja e vjetër, hej. 

Fuciat 72    - nga turqishtja e vjetër, fç, fuçi. 

Raki 72    - nga turqisht raki. 

Llafin 72    -nga turqisht me origjinë arabe, lafzeh, fjalë të  

folur  

Llafiten 72    - nga turqisht lafetmek, flas. 

Paret 72    -nga turqisht para, monedha . 

Tutna 72    -nga turqisht ja e vjetër tut, mbaj. 

daji trimnish 72                         - nga turqishtja, dajë, në ligjërimin popullor garip,  

cub. 

 „Mirë e njihnise a daji trimnish‟.  

Hisen e diellit 72   -nga turqishte me origjinë arabe, hisse, pjesë. 

Fiskaja   73    -nga turqishtja e vjetër, fëska, trashësi sa gishti  

tregues  + gishtin e mesit së bashku. 

Qerpikun  73    - nga turqishtja e vjetër kerpik, qerpik. 

Kalemin  73    -nga turqishtja me origjinë arabe, kalem, laps. 

Taraku 74    -nga turqisht tarak, krëhër. 

     „ ma ka ngjitë taraku I Kotorrit‟. 

Bylbylat  74    -nga azerisht bëlbël, bilbil. 

Grosh 75    -nga turqisht me origjinë arabe, kurush, qindarkë. 

     „Me n‟ndihmue me grosh e me shpatë‟. 

Erzi 87     - nga turqisht me origjinë arabe, ërz, nder. 

     „Erzi I shpisë qysh lshohet, n‟dorë t‟balozit‟. 

Tuna   76    -nga turqisht Tuna, lumi Danub.  

Hajde 78    -nga turqishtja e vjetër, hajdi, shpejt, nxitimthi. 

Millit 78    - nga turqishtja e vjetër, këllëf. 

Oda  78    - nga turqisht, dhomë, zyrë. 

Amanet  79    -nga turqisht me origjinë arabe, porosi. 

Hala n „ bjeshkë 79   - nga turqishtja e vjetër hala, halë (halë peshku,  

halë pishe,) 

Fukare  79    - nga turqisht me origjinë arabe, fakire, e varfër (  

për mendimin tonë varianti I gjinores në fjalën fukara, 

fukare është një kalk gramatikor nga osmanishtja). 



 

 

„Fukara e mjera ka qellue‟. 

Pasha   79    -nga turqishtja me origjinë perse, titull ushtarak. 

Hajre kjoftë  79   -shih hajër 

 

Pajë  80    - nga turqishtja  paj, pjesë, copë, përcaktim  

material 

     „E pa pajë qyqja ka ndodhë‟ 

Emër  80     - nga turqishtja me origjinë arabe, emr, urdhër  

përcaktim, gjykim.  

„Ka dhanë emër krajli‟.  

 Bujri  80    -nga turqishtja e vjetër bujruk, urdhëresë. 

Dymdhetë ketesh 80   -nga turqishtja e vjetër, kat,. 

     „dymbëdhetë ketësh kulla e naltë‟. 

Kullën 81    - shih kullat 

N „ bafti 81    - nga turqish me origjinë arabe, baht, fat. 

     „Çilja derën bafti t‟zotit‟. 

Tybe 84    - nga turqishtja me origjinë arabe, tefbe, pendim. 

     „Tybe n‟zotin kambën nuk e luajta‟. 

 Beden 84    - nga turqishtja evjetër, beden trup. 

 Dekika 85    - nga turqisht me origjinë arabe, minut. 

     „Pesë dekika liri për me m‟dhanë‟. 

Elez 87    -nga turqisht  Iliaz, emër njeriu. 

Belagji që I kish pa  87  - nga turqisht, belagi, vështirësi 

Huj  88    -nga turqishtja e vjetër, huj, traditë. Në ligjerimin e  

folur huq. 

Nallban  89    -nga turqishtja e vjetër, nalban, nallban. 

Tumakut  89    -nga turqishtja me origjinë angleze, tombak, metal   

I përdorur në argjendari me ngjyrë të verdhë, me 

përbërës: bakri dhe zinku. 

Shënim: E shikojmë me vënd të përmendim shkurtazi 

në këtë shënim brenda fjalorit se kjo fjalë I përket një 

emërtimi të ri që ka lidhje me zbulimin e këtij 

materiali.Studiuesi Ahmet  Vefik Pasha këtë fjalë e ka 

renditur në fjalorin e tij të dialekteve osmane botuar më 

1876. 

„Me ma mbathë me patkonj prej tumakut‟. 

Celikut  89    - nga turqishtja e vjetër, çelik. 

Jaranit 89    - nga turqishtja evjetër, jaran Ŕ jeran, I dashur, I  

Afërt. 

Sheher  89    - nga turqisht me origjinë arabe,  shehr, qytet. 

Magjupit 89    - nga turqisht mahçup, turp. 

Nallban jarani 89   - shih nallban dhe jaranin. 

Fushën e mejdanit 89   - kalk nga turqishtja mejdan ova, fushë betejë. 

Kanu 90    - nga turqisht me origjinë arabe , kanun , ligj,  

rregull. 

Dizdar Osman Agën 93   - shih dizdar + osman + aga. 

Bajraktarë 93    - nga turqisht bajraktar, flamurtar; mbetet për  

studime më të thella ky lloj kalku. 

Dekik 94    - shih dekika 



 

 

 Gajret 96    -  nga turqisht gajret, përpjekje. 

     „Me gajret ata me ba me ardhë.‟ 

 Behuri 97    -nga turqisht Behur , emër njeriu. 

Avllisë 98    - nga turqishtja e vjetër, avllu, gardh, rrethinë. 

     „Derën e avllisë çilë po ma gje‟. 

T „ agvet   99    - shih agë. 

 T‟ serdarëve 99   - nga turqisht me origjinë nga persishtja mesjetare,  

Sardar, kryet e punës , kryekomandant.  

Oda zhepehane 99   -nga turqisht, xhephane oda së, depo municionesh;  

xhepehane nga turqisht xhephane, municion. 

Baroti  99    - nga turqisht e vjetër , barut. 

Fitil   99     - nga turqisht me origjinë arabe, fitil, fitil; lloj  

Kandili. 

 Mezdrak 100    -nga turqisht mizrak, shigjetë. 

     „Ma ka gjue mezdrak të hollë.‟ 

Zaptue 102    - nga turqisht zapt, kap, marr. 

Turce 102    - nga turqisht, turqisht Ŕ gjuha turke. 

     „Turca gjogut po I bërtet‟. 

 Okësh 105    - nga turqisht me origjinë arabe, oka, njësi matëse  

prej 1283 gram  

Badihava 105    - nga turqisht, bediava, falas, shumë lirë. 

 

 

E batisë 106    - nga turqisht, batmak, përmbys, përmbyt. 

Dyrnja 106    - shih dynja 

Sabahin 106    - nga turqisht, sabah, agim. 

Bytym 106    - nga turqisht, bytyn, të gjithë. 

Kamishat me duhan 107  - shih „ I kanë mbushur kamishat me duhan‟ 

Sahat  108    - nga turqisht me origjinë arabe, saat, orë. 

     „tre sahat tha kenkan sjellun‟. 

Sall  108    - nga turqishtja e vjetër, sal, platformë,  

mbështetje, vend. 

Marshallah   109   - Nga turqisht marshallah, urim dhe term fetar. 

Ajkuna109    - nga turqishtja e vjetër, Ajgun e mër njeriu me  

kuptimin ditë me hënë. 

 Hysmet 110    - nga turqisht me origjinë arabe, hizmet, shërbim. 

Timar 110    -nga turqisht me origjinë perse, tëmar,  

mbikëqyrës. 

„Po as timar gjogun po ma ban‟ 

 Mejdanxhi 111   - formim I shqipes me leksemë dhe prapashtesë  

turke me kuptimin luftëtar që del në fushë betejë, 

kryesisht për duel. 

Kollaj 111    -nga turqisht kollaj, e lehtë, lehtësisht 

 Qese 112    -nga turqisht kese, qese. 

Arnaut  112     - nga turqisht me origjinë të diskutuar nga  

gjuhëtarët; por ne këtu po japim variantin tonë. Për ne 

kjo fjalë vjen nga arabishtja në një nga enciklopeditë 

arabe, shkruhet se në njërën nga betejat përballë 

ushtrive osmane arabët arrijnë t‟I zbrapsin.Njëra nga 



 

 

brigadat me jeniçerë shqiptarë refuyon të tërhiqet, 

qendron në fushë betejë dhe të vetëm arrijnë të 

kundërvihen dhe kësisoj të fitojë betejën. Arabët këtë 

grusht njerëzish e quajtën Arun en neud;- njerëz që e 

aknë për turp të tërhiqen të kthehen. (A.Derjaj. 2009.) 

Bylykbashe  113   -nga turqisht bëlyk, brigadë  dhe bash,  

krye;kryekomandant; 

Për ne gjithashtu fjala bylyk mund të ketë ardhur edhe 

nga turqizmi bulug, që do të thotë, realizues, arrij 

qëllimin. 

Kahdit 114    -nga turqisht kadi, 

Shishak 114    -nga turqisht shish, I shëndoshë. 

Shapkën 114    -nga turqisht shapka, kapele, kapistër. 

Terbjet 115    -nga turqisht terbie, terbjet, edukoj. 

Turbi115    - nga turqisht, dyrby, dylbi. 

Turk  117    - nga turqishtja e vjetër turk, turk. 

Turkinë 117    - formim I shqipes me leksemë turke + inë,  

turkeshë. 

Bejleg 119    -nga turqishtja e vjetër, bejlik, njeri I fisëm I lartë,  

pronë e një beu etj. 

 Berberi 120    -nga turqisht berber, qethës. 

E tri katesh bojën e ka 120  - shih kat dhe bojë. 

Turbi 121    - shih dylbi 

Mysafir `121    -nga turqisht misafir, I ftuar. 

     „Mysafir a don me ardh?‟ 

Ti hosh gjelden 121   -nga turqisht hosh geldin, mirëseerdhe. 

     „Ti hosh gjelden te I ka thanë‟. 

Podrum 121    - nga turqisht bodrum , bodrum 

Baxhia 121    -nga turqishtja me orifjinë mongoleze, baxhë,  

motër. 

„Sh‟ka I ka thënë baxhia e shkretë? „     

Nafakë 123    - nga turqishtja me origjinë arabe, nafaka,  

shpenzim. 

Marak 123    - nga turqisht merak, kujdes, përkujdesje. 

Qymyr 123    - nga turqisht, këmyr, qymyr. 

Omer 123    -nga turqisht me origjinë arabe, Umer, emër I  

përveçëm. 

Dajre 124    -nga turqisht dajre. 

Qepenk 127    - nga turqisht, kepenk, qepena. 

 Dollapit 127    - nga turqisht dollap, dollap. 

Hatrin e zotit 127   - nga turqisht, hatër, për hir të. 

     „ ne kujtosh hatrin e zotit‟. 

Axha 127    -nga turqisht, amxha, xhaxhai. 

Gazep 129  - nga turqisht me origjinë arape, gadap, mërzitje.  

„Cfarë gazepit ty, djalë, t‟ ka gjetë‟  

Nam 129     -nga turqisht nam, famë. 

Kyvet 129    - nga turqisht kyvet, fuqi. 

Maxharisht 131   -nga turqisht maxhar, hungarez + isht. 

     „Mirë m‟I vishte petkat maxharisht.‟ 



 

 

Cardak 131    -nga turqisht me origjinë perse, çati, nënçati,  

papafingo, shtëpi. 

 

Kojshi 132    - nga turqisht komshu, komshi. 

 Zyft 132    - nga turqisht, zift, zift. 

Ala 133    - nga turqisht, hala,ende. 

Cezmja 134    - nga turqisht, çeshme, çezëm. 

Hyso  133    -nga turqisht me origjinë arabe, Hysejin, Hysen,  

zbunim I emrit Hysen. 

„E tridhjetë vjeç ti Hyso je ba‟. 

Jabanxhi 134    - nga turqisht jabanxhi, I huaj. 

     „Mirësevjen more djalë jabanxhi!‟ 

Divanhane 136   -nga turqisht me origjinë perse, vendbanim,  

vendqendrim, shtamadhëri. 

Jarana 137    - shih jaran. 

Dyrek 137    - nga turqisht, direk, shtyllë. 

Hallashtisë 137   -nga turqisht, helaleshmek, fal gabimin; në fakt  

bëhet fjalë për një rit me bazë fetare, islame.I kërkon 

falje dikujt për gjërat që mund t‟I kesh bërë me idenë që 

nuk do ta shohësh më kurrë këtë njeri e me të do të 

takohesh vetëm në jetën pas vdekjes. 

„E me kullë mirë a hallashtisë‟. 

Hallall 137    -nga turqisht me origjinë arabe, helal, e lejuar, e  

shëndoshë e mirë. 

„Hallall kojshi kullat e mia‟.  

 

 Batall 138    -nga turqishtja, batal, braktis, lë 

Zaharë 139    -nga turqishtja sahara, shkretëtirë. 

Zenjine 139    -nga turqisht, zengin, I pasur. 

Hatrue 139    - shih hatër. 

Sajdisë 139    - nga turqisht, sajmak + prapashtesën e kohës së  

kryer të thjeshtë di, të vlerësoj, të respektoj. 

Jetim 142    -nga turqishtja me origjinë arabe, jetim, jetim, pa  

nënë dhe baba ose pa njërin prind. 

Daja 142    - nga turqisht dajë, dajë. 

Sherr 142     -nga turqisht me origjinë arabe, sherr, e keqe. 

Qeremi 143    -nga turqisht kiremit, tjegull. 

Hajri 143    - shih hajër. 

Sojnike 144    -nga turqisht soj, racë me kuptimin fis I mirë. 

Pinxhere 144    - nga turqisht me origjinë perse penxhere, dritare. 

Pushka habertare 144   -shih çështjen armët. 

Xhevap 145    - nga turqisht me origjinë arabe, xhevabë,  

Përgjigje. 

Qefil 146    - nga turqisht kefil, me kuptimin dal për zot, e marr  

në besë. 

Habsane 147    - nga turqisht hapis hane, burg. 

Hamanxhik 148   - nga turqisht me origjinë arabe, hamam  

+prapshtesa zvogëluese turke xhik, banjë e vogël. 

Oxhak 150    -nga turqishtja e vjetër oxhak, oxhak; edhe me  



 

 

kuptimin fis, racë, grup shoqeror. 

Adet 150    -nga turqisht me origjinë arabe, adet, zakon. 

Musafir 150    -shih mysafir 

Je ardhë sefa 150   -nga turqisht formulë mirëseardhje sefa getirdin,  

     Solle lumturi. 

Xhep  151    - nga turqisht xhep, xhep. 

Vaden 151    -nga turqisht vade, kohë, afat. 

Begzade 151    -nga turqisht me origjinë arabe dhe me mitologji  

fetare, bejza, bardhësi.  

Izen 153    -nga turqisht izin, leje. 

     „Izen nuses ia ka dhanë.‟ 

Bilimbash 155    -nga turqisht bilimbash, kryedijetari, më I dituri. 

Zijafet 155    - nga turqisht zijefet, gosti. 

Gerbet 155    - nga turqisht, kurbet, emigrim. 

Hiç 156    -nga turqisht hiç, asgjë. 

Rixha 157     - nga turqisht rixha, lutje. 

Tomruk 157    -nga turqisht tomruk, trung. 

Tallall 161     -nga turqisht telal, lajmëtari, informuesi. 

Nuri 161     - nga turqisht me origjinë arabe, dritë. 

Ishalla 162    -nga turqisht me origjinë arabe, inshallah, dashtë  

zoti. 

„Se ishalla n‟dhe mue gjallë po m‟shtinë‟. 

Gjynah 164    - nga turqisht me origjinë perse, gynah, mëkat,    

me kuptimin I shkretë etj.     

Dyzen 165    - nga turqisht dyzen, rregull. 

 

Sevap 167    - nga turqisht me origjinë arabe, seëab, punë e  

 

mirë p.sh ndihmë shpirtërire e materiale në emër  

 

të zotit. 

 

Havana 167    -nga turqisht havan, katapultë, armë luftarake. 

 

Veresi 168    -nga turqisht veresie,  veresi, lloj borxhi. 

 

Pallë 169    -nga turqisht me origjinë latine, pala, lloj lopate. 

 

Borxhli 168    - nga turqish, borxhli, njeri që ka marrë borxh. 

 

Sheqer 170    -nga turqisht, sheker, sheqer. 

 

Qef 171    - nga turqisht, keif, kënaqësi. 

 

Samar 171    - nga turqisht semer, samara. 

 

Xham 172    -nga turqishtja e vjetër, xham, xham. 

 

Aman 172    - nga turqisht, aman, aman; lutje. 



 

 

 

Kadi 173    - nga turqisht me origjinë arabe, kadi, gjygjtar. 

 

Barabar 173    -nga turqisht me origjinë perse, berabere, barazim. 

 

Selam 175    -nga turqisht me origjinë arabe, selam,  

 

përshëndes. 

 

„T‟mirë selamin agvet ja u ka dhanë. 

 

Inad 178    -nga turqisht inat; me origjinë arabe inad, inat,  

 

mëri. 

 

Jalla 178    -nga turqisht, jalla, pasthirrmë. 

 

Nishanat 181    -nga turqishtja me origjinë perse, shenjë. 

 

Hallkë 183    -nga turqisht hallkë, popull. 

 

Mall 183    -nga turqisht mal, mteriale,pasuri. 

 

Kadaif 184    -nga turqishtja me origjinë perse, kadaif. 

 

Mejhane 184    -nga turqisht mejhane, vend argëtimi. 

 

Perçe 184    -nga turqisht, perçe, shami. 

 

Mhyr 185    - nga turqisht mhyr, vulë, unazë. 

 

Vadën 200    - shih vade 

 

Çukurmoi 204    -nga turqisht çukur + moj e shqipes, bëj  

gropë. 

 

Mezdrak 210    -shih mizdrak 

 

Yrysh 210    -nga turqisht jyrysh, ecje. 

 

Byrmë 212    - nga turqisht, bujrun, urdhëroni. 

 

Vezir 213    - nga turqisht vezir ministër. 

 

Kurt 213    -nga turqisht kurt, ujk. 

 

Bakshish 214     -nga turqisht, bahshish, bakshish. 

 

Qeraxhi 215    -nga turqisht, kiraxhi, qeraxhi. 



 

 

 

Takam 217    -nga turqisht, takëm, set, k;mplet 

 

Zanat 217    -nga turqisht sanat, art, mjeshtëri. 

 

Turbi 218    - shih dyrbi 

 

Budallë 218    -nga turqisht budalla, I çmendur. 

 

Brahimi 220    - nga turqisht me origjinë arainike, Ibrahim. 

 

Sofra 225    -nga turqisht sofër, vatër. 

 

Kandar 229    -nga turqisht kantar, peshore. 

 

Ahër 229    -nga turqisht ahër, ahur. 

 

Migjë  233    -nga turqisht, me origjinë dialektit ouz jug Ŕ 

 

Perëndimor, mixhe, xhaxha. 

 

Sharki 233     -nga turqisht sharkë, këngë. 

 

Beli 235    -nga turqisht bel‟li, duket. 

 

Jelek 237    -nga turqisht jelek, jelek. 

 

Kusur 240    -nga turqisht kusur, mangësi. 

 

Shhi 240    -nga turqisht me origjinë perse, shah, mbret. 

 

Shehitli 240    -nga turqisht shehit, dëshmor. 

 

Kapinxhik 241    - nga turqisht derë e vogël. 

 

Exhel 242     -nga turqisht exhel, çasti I vdekjes. 

 

Gatue 242    - nga turqishtja e vjeter, gatëk, gatuaj, ushqim. 

 

Medet 246    - nga turqisht vaj medet, u bëre për ndihmë. 

 

Homeri 249    - shih Omer  

 

Inatçuar 261    -shih inatçi 

 

Kaurr 262    -nga turqisht me origjinë perse gjaurr, jo mysliman. 

 

Havale 258    -nga turqisht havale, më bie në qafë. 

 



 

 

Rahat 259    -nga turqisht rehat, qetësi. 

 

Pazar 261    - nga turqisht, Pazar, treg. 

 

Tuxhar 261    -nga turqisht me origjinë arabe, tuxhar, tregtar. 

 

Beg 261    - shih bej 

 

Asqer 261    - nga turqisht me origjinë arbe, asker, ushtar. 

 

Sokak  262    - nga turqisht sokak, rrugicë. 

 

Dert 262    - nga turqisht dert, vështirësi, hall. 

 

Kallabllek 263    - nga turqisht kalaballëk, grumbull. 

 

Heqim 265    -nga turqisht hekim, mjek. 

 

Marak 265    - shih merak. 

 

Çarçaf 268    - nga turqisht me origjinë perse, çarçaf, çarçaf. 

 

Peshqesh 269    -nga turqisht me origjinë perse, peshqesh, dhuratë. 

 

Hejër 270    - shih hajër. 

 

Harxhue 271    -nga turqisht harxhama, shpenzoj, harxhoj. 

 

Durr 274    -nga turqisht dur, stop. 

 

Hava 276    -nga turqisht hava, ajër , atmosferë. 

 

Ikbal 277    -nga turqisht ikbal, pranim. 

 

Hallalleku 277   -shih hallall. 

 

Zor 281    -nga turqisht zor, vështirësi. 

 

Çardhak 282    - shih çardak 

 

Deli 286    - shih budalla. 

 

Sakat 287    -nga turqisht sakat, sakat. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Fjaloth me turqizma nga letërsia  

 

 

A 

Aba Ŕ rrobë prej leshi që veshin devishët 

Abdall , avdall Ŕ dervish; njeri që në zemër ka vetëm Zotin 

Abdes Ŕ pastrim ritual me ujë që e bëjnë myslimanët para se të falen 

Açik Ŕ i hapur, haptas 

Adet Ŕ zakon, rit, rregull 

Adil Ŕ i drejtë, ekuilibrues 

Aferim Ŕ të lumtë 

Ahiret Ŕ jeta pas vdekjes sipas besimit mysliman 

Ahmak Ŕ i marrë, budalla, 

Ajan Ŕ përcaktoj, qartë, haptazi 

Ajet Ŕ varg i Kuranit 

Akibet Ŕ fund, përfundim 



 

 

Akil Ŕ i mençur, i zgjuar 

Akllama Ŕ pastërti, bardhësi, heqje e fajit 

Akraba Ŕ i afërm, farefis 

Aksena Ŕ e kundërta,  

Alem Ŕ bota 

Alevi Ŕ i përgjithshëm, pa dallim tarikati 

Ali aba Ŕ fëmijë profetik 

Alim Ŕ dijetar  

Allah Ŕ emri i Zotit në besimin mysliman 

Allahëm Ŕ Zoti im 

Amel Ŕ punë që cilësohet e vlerësuar nga ana e Zotit 

Amin Ŕ gati, gjendje gadismërie, lutje 

Anasirr Ŕ e fshehta themelore 

Anxhak Ŕ vetëm, vetëm se 

Aresat Ŕ vendi i llogarive 

Arif Ŕ i kuptueshëm, i shquar, i  njohur 

Arsa‟ilame Ŕ pasuri dhe privilegje 

As‟hab Ŕ shok, bashkëudhëtar i profetit Muhamed 

Ashik Ŕ i dashur, i adhuruar 

Ashiqare Ŕ haptazi 

Ashk Ŕ dashuri, frymëzim, pasion 

Asli Ŕ i vërtetë, origjinal 

Aslla Ŕ kurrë, hiç, aspak 

Asqer Ŕ ushtar 

Avam Ŕ paollsia, turma 

Avam Ŕ popullata 

Avare Ŕ shkatërrim 

Avaz Ŕ mënyrë 

Axhaib, axheb Ŕ çudi, interesante 

Axhami Ŕ i paditur, i pamësuar, i papjekur 

Axhetësi Ŕ keqardhje, mëshiroj 

Aza Ŕ gjymtyrë 

Azad Ŕ i lirë, pa fre 

Azap Ŕ dënim, shtërngim 

 

B 

Baher Ŕ det  

Baht Ŕ fat, përcaktim 

Bahtena Ŕ fat i keq 

Bajkush Ŕ buf 

Baki Ŕ i përheshmë, pa limit 

Baraba Ŕ së bashku, barazim 

Bari Ŕ së paku, të paktën 

Basiret Ŕ largpamësi 

Batil Ŕ i humbur, i kotë, i poshtër 

Batin Ŕ e brendshme, esencë 

Bedel Ŕ në vend të 

Bedua Ŕ mallkim 

Behar Ŕ vera dhe parnvera së bashku 



 

 

Bejan Ŕ lajmërim, përhapje, dekret, shpallje, nxjerr ne pah 

Bejte Ŕ vjershë 

Beka Ŕ teprica pas shlyerjes së detyrimeve, e fundit, ushtar në pritje 

Bela Ŕ mundim, fat i keq 

Beli Ŕ vë në dukje, del në pah 

Bereqet Ŕ fryte dhe pasuri, mirësi nga Zoti 

Bidad Ŕ rregull i ri në emër të fesë, shpifje 

Bihal Ŕ i këputur, i pamundur 

Bildërdis Ŕ bëj të ditur 

Bishek Ŕ të shumëllojta 

Borxh Ŕ detyrim 

Bukaqi Ŕ pranga 

Bullgur Ŕ lloj pilafi 

Bylyk Ŕ njësi ushtarake, togë 

 

Ç 

Çair Ŕ rrëke 

Çalldis Ŕ çmendem; i bie një vegle muzikore 

Çymryk Ŕ doganim, lloj takse 

 

D 

Daima Ŕ gjithmonë, përgjithmonë, kurdoherë 

Dalalet Ŕ humbje, shkatërrim 

Defter Ŕ fletore, regjistër 

Delil Ŕ argument, udhëheqës shpirtëror 

Dengoz Ŕ i uritur 

Deniz Ŕ det, oqean 

Derde Ŕ çështje, nevoja, halle, probleme 

Derdimen Ŕ njeri i përvuajtur 

Derexhe Ŕ gradë, shkallë, pozitë, gjendje 

Dergah Ŕ vendqëndrim, teqe 

Derja Ŕ oqean, i gjerë si deti, emër dhe cilësi e devishëve 

Derman Ŕ shpëtim, ndihmë 

Dervish Ŕ gradë më e vogël se shehu, pjesëtar i një tarikati 

Destur Ŕ urdhër,  

Devër Ŕ periudhë, kohë që përsëritet 

Devlet Ŕ shteti 

Devran Ŕ qarkullim i kohës 

Dexhal Ŕ një syrëshi; keqbërësi 

 

DH 

Dhati, zati Ŕ vetë ai, 

Dhelyl, zelil Ŕ i poshtër 

Dhikër, ziqëer Ŕ përmendje e Zotit me lutje dhe falje 

Dildil Ŕ kali i İmam Aliut 

Dini Ŕ feja, besimi 

Divan Ŕ cikli i vjershave, bejteve 

Divane Ŕ çmenduri, marramendje 

Dizar Ŕ rend, radhë 



 

 

Donatis Ŕ përbëj 

Dost Ŕ mik, njeri i zemrës 

Dua Ŕ lutje 

Dubare Ŕ fall, sihër 

Duman Ŕ tym 

Dymen Ŕ drejtues 

Dynja Ŕ bota 

Dyshman Ŕ armik 

Dyzdis Ŕ rregulloj, zbukuroj 

 

 

E 

E‟fal Ŕ veprat e njeriut 

Ebed Ŕ kurrë 

Edena Ŕ parajsa në tokë 

Eflak Ŕ kozmos, hapësira 

Eglen Ŕ argëtim, zbavitje 

Ehad Ŕ Një, Allahu 

Ehli Ŕ familja, të dashurit 

Ehli‟bejt Ŕ familja e profetit Muhamed 

Ehvam Ŕ vëllezërit 

Ejvallah Ŕ po në emër të Zotit 

Elbete Ŕ patjetër 

Elhuqmu lil lalh Ŕ si të urdhërojë Zoti 

Elif Ŕ shkronja e parë e alfabetit osman 

Emanet Ŕ porosi 

Emër Ŕ caktim, përcaktim nga ana e Zotit 

Emin Ŕ njeri i besnik 

Enbija Ŕ profet, lajmërues 

Envare Ŕ kandil, i shenjtë 

Erenlerë Ŕ të përzgjedhur 

Erqan Ŕ shtyllë  

Erz Ŕ nder, moral 

Es‟ham Ŕ bashkëpunëtor i profetit 

Esber Ŕ përmendësh 

Eshja Ŕ sendet, të gjitha 

Eshref Ŕ më i nderuari 

Esma Ŕ emrat dhe cilësitë e Allahut 

Esrar Ŕ të fshehtat 

Etrafet Ŕ pozitat, vendet 

Evebi Ŕ mbështetje 

Evetna Ŕ pohojmë 

Evlad Ŕ bir, më i vogël, fëmijë 

Evlija Ŕ njeri i pranuar te Zoti,  

Evsad Ŕ veçori 

Exhel Ŕ çasti i vdekjes 

Ezel Ŕ fillimi 

Ezijet Ŕ vuajtje 

 



 

 

F 

Fahri alem Ŕ bota në minjaturë 

Fakir Ŕ i varfër 

Fani Ŕ kalimtare 

Farz Ŕ urdhërat e Allahut në Kuran 

Fasik Ŕ i keq, i humbur, mëkatar 

Feda Ŕ flijim 

Felek Ŕ bota  

Fena Ŕ kalim, shkrirje 

Fena‟lil‟lah Ŕ shkrirj të zoti 

Feragat Ŕ tërheqje 

Ferk Ŕ shpejt  

Fetfa Ŕ vendim dhe mendim i gjygjtarit ose miftiut   

Fi sebili‟llah Ŕ në rrugën e Zotit, për hir të zotit 

Figan Ŕ vajtim 

Fikrullahi Ŕ përmendja e Zotit me lutje dhe falje 

Fiqir, fikir Ŕ mendim, meditim 

Firar Ŕ largim, ikje 

Firaun Ŕ faraoni, i keq, i lig, shpirtzi, i mbarpshtë 

Fukara Ŕ i varfër, njerëz të vobekët 

Furkan Ŕ Kurani, variant i emrit të librit të shenjtë 

Fursat Ŕ rast, mundësi, rrethanë 

G 

G‟jazderis Ŕ udhëton, shëtit 

Gafil Ŕ i pamundur, i dobët, i humbur 

Gafurr Ŕ falës, një nga cilësitë e zotit 

Gafurr Ŕ falës, emër i Zotit 

Gajb Ŕ fshehtësi, dija për të ardhmen 

Gajle Ŕ kujtesë, mendim 

Gani Ŕ i pasur, një nga cilësitë e Zotit 

Garib Ŕ i huaj, i ngratë, i dobët 

Gaza Ŕ luftë e shenjtë 

Gazel Ŕ lirikë dashurie 

 

 

 

GJ 

Gjezdis Ŕ shëtit, lëviz 

Gjyhela Ŕ injoranca, popullata e painformuar 

Gjylistan Ŕ kopësht me trëndafila 

Gjymla Ŕ tërësia, e përgjithshmja 

Gjynah Ŕ mëkat, dobësi 

Gjynahqar Ŕ mëkatar 

Gonxhe Ŕ gonxhe 

Gufrani Ŕ falësi, emër i Zotit 

Gyrbet Ŕ mërgim 

 

H 

Haber Ŕ lajm, njoftim 



 

 

Hadith, hadis Ŕ fjala e pejgamberit Muhamed 

Hafije Ŕ spiun 

Hajal Ŕ përfytyrim, paraqitje, ëndërrim 

Hajat Ŕ jeta 

Hajdar Ŕ emër dhe cilësi e  Imam Aliut, guximtar 

Hajran Ŕ mahnit, çuditem 

Hak Ŕ i vërteti, emër i Zotit 

Hakikat Ŕ shkalla e njohjes së të vërtetës, drejtësi 

Hal Ŕ gjëndje, rrethanë, pozitë,  

Halik Ŕ krihues, emër i Zotit 

Halisë Ŕ gjëndje shpirtërore  

Hallall Ŕ e lejuar, veprim i pëlqyer 

Halveti Ŕ tërheqje më vete, mënjanim për një kohë të caktuar 

Han Ŕ han, stacion pushimi 

Handan Ŕ i gëzuar, i qeshur 

Haraç Ŕ tatim për kokë 

Harap Ŕ shkatërruar, i rrënuar 

Hareke Ŕ shenjat drejtshkrimore në arabisht 

Harfe Ŕ shkronja 

Harli Ŕ shih hal 

Hasbeten lil lah Ŕ vetëm për zotin, një punë që bëhet vetëm për shpërblim nga zoti 

Hased Ŕ xhelozi, smirë 

Hasha Ŕ kurrë, mos e dhëntë Zoti 

Hasret Ŕ më merr malli 

Havale Ŕ e lë në dorë të Zotit, 

Haxh Ŕ peligrinazhi në Qabe në qytetin e Mekës në Arabinë Saudite 

Hazër Ŕ gati 

Haznedar Ŕ arkëtar 

Hedije Ŕ dhuratë 

Helaq Ŕ shkatërrim, ndotje 

Heman Ŕ aty për aty 

Hemze Ŕ zanorja e në arabisht 

Heqim Ŕ mjeku kirurg 

Herab Ŕ shkatërrim 

Herka Ŕ veshje profetike 

Hesab Ŕ llogari 

Hidajeti Ŕ udhëzimi në rrugën e besimit islam 

Hijanet Ŕ tradhëti 

Hikmet Ŕ urtësi  

Hilaf Ŕ ndarje, përçarje 

Hilafet Ŕ mëkëmbës 

Himet Ŕ ndihmë, përpjkje 

Hiqajet Ŕ tregim 

Hitab Ŕ fjalim 

Hixhab Ŕ turp 

Hizmet Ŕ shërbim 

Huj Ŕ ves, shprehi 

Huruf Ŕ shkronjat 

Huruz Ŕ dalja përpara Zotit 



 

 

Hyda Ŕ drejtuesi, emër i zotit 

Hyqmete Ŕ gjykime 

Hyrmet Ŕ nderim 

Hyrmet Ŕ respekt  

 

I 

İbadet Ŕ adhurim 

İbadullah Ŕ njerëzit që adhurojnë Allahun  

İbliz Ŕ shejtani, djalli 

İbret Ŕ nxjerr mësim 

İcndi, ikindi Ŕ pasditja, zamra 

İftar Ŕ koha e ngrënies në fund të ditës, gjatë muajit Ramazan 

İhram Ŕ veshje e haxhinjve në Qabe 

İhsam Ŕ mirësi 

İhtiyare Ŕ pleqëri 

İhvan Ŕ vëllazëria përka. E muslimanëve 

İkba Ŕ fatlum 

İkrar Ŕ parapëlqim 

İlahi Ŕ pjesë muzikore muslimane 

İlmi Ŕ dituria 

İltizame Ŕ e drejtë 

İman Ŕ besim 

İmdad Ŕ ndihmë 

İnasaf Ŕ ndërgjegje 

İngjili, inxhilli Ŕ ungjilli, libri i shenjtë i të krishterëve 

İnsan Ŕ njeri 

İnsan Ŕ njeri 

İnshallah Ŕ nëse do Allahu 

İnstintak Ŕ marrje në pyetje 

İnxhar, inkar Ŕ kundërshtim, mohim 

İptida Ŕ fillim 

İqram Ŕ nderim, qerasje 

İrade Ŕ kërkesë, vetëdije 

İrshad Ŕ drejtim 

İsharet Ŕ shenjë 

İslah Ŕ gjendje e mirë e shpirtërore 

İsmite Ŕ emër 

İspat Ŕ dëshmi 

İstad Ŕ i veçuar 

İstiad Ŕ aftësi 

İtat Ŕ bindje 

İvirdi, virdi Ŕ lloj lutje e dervishëve 

İxhra Ŕ vë ne jetë 

İxhtinab Ŕ largim 

İzet Ŕ lavd 

İzhar Ŕ qartësi 

İzjed Ŕ vuajtje 

 



 

 

J 

Ja Allah Ŕ O Allah 

Ja Rabbi Ŕ O Zoti im 

Jabanxhi Ŕ i huaj 

Jacia Ŕ darka, koha e faljes në darkë 

Jadigar Ŕ mik i dashur 

Jagma Ŕ plackitje 

Jarane Ŕ e dashur 

Jaratisi Ŕ krijoi 

Jardem Ŕ ndihmë 

Jazi Ŕ shkrim 

Jedullah Ŕ dora e Allahut 

Jekin Ŕ i sigurt  

Jelek Ŕ jelek 

Jerleshtiris Ŕ vendos 

Jezid Ŕ i pabesë, kundërshtar 

Joll Ŕ udhë 

 

K 

Kabull Ŕ pranim, pëlqim 

Kaçardis Ŕ i ikën nga dora 

Kader Ŕ caktimi i Zotit 

Kahër Ŕ mundim 

Kajmak Ŕ ajkë 

Kal‟i kyl Ŕ thashethem 

Kal‟u bela Ŕ pohoj, po. 

Kalbi Ŕ zemra 

Kalem Ŕ lapsi 

Karar Ŕ vendim 

Kasavet Ŕ shtrëngim 

Kasavet Ŕ shtrëngim 

Kazaf Ŕ kafaz, tek bejtëxhinjtë, trupi i njeriut 

Kemalat Ŕ plotësimi i punëve 

Kerim Allah Ŕ bujar, emër i Zotit 

Kibla Ŕ drejtimi drejt Qabes 

Kidisa, kërdisa Ŕ shkatërroj 

Kimet Ŕ vlerë 

Kismet Ŕ fati 

Kondis Ŕ vendos 

Kudreti Ŕ forca e Zotit 

Kudsi Ŕ i shenjtë 

Kull Ŕ njeri besimtar, rob i zotit 

Kum Ŕ rëra 

Kumash Ŕ copë 

Kumash Ŕ rrobe, lloj stofi 

Kumri Ŕ kumri 

Kurban Ŕ fli, theror 

Kurtalis Ŕ shpëtoj 

Kusur Ŕ mëkate, dobësi, gabime 



 

 

Kuveti, kveti Ŕ fuqia 

Kyrra Ŕ lexues i Kuranit 

 

L 

Laik Ŕ e meriton 

Lam Ŕ shkronja Ŕl në arabisht 

Lanetullah Ŕ mallkimi i Zotit mbi dikë 

Latifa Ŕ e këndshme 

Likaja Ŕ pamja, takimi 

Livau ul hamb Ŕ livadhi i falenderimit 

 

M 

Mafaz, mahfaz Ŕ fortesë 

Magfiret Ŕ falje 

Magrip Ŕ perëndim 

Mahbubi Ŕ i dashuri i Zotit 

Mahlukatë Ŕ krijesat 

Mahrum Ŕ i zhveshur ngai, i privuar nga 

Mahzun Ŕ i mërzitur 

Maksad Ŕ qëllim 

Maksus, mahsus Ŕ posaçërisht 

Mamur Ŕ lumturi 

Mana Ŕ domethënie 

Marifet Ŕ dituri 

Masher Mejdan Ŕ fusha e Mahsherit në besimin İslam 

Mashrik Ŕ lindja 

Masiva Ŕ shprehje që i dedikohet Zotit, ‟‟ nuk ka tjetër përveç teje 

Masraf Ŕ shpenzim 

Masun Ŕ i pafajshëm 

Medet Ŕ ndihmë 

Mëdhëheb Ŕ rrymë fetare 

Mehqeme Ŕ gjykatë 

Mejdan Ŕ fushë 

Meleq Ŕ engjëll 

Melun Ŕ i mallkuar 

Memqin Ŕ mundësi 

Meqan Ŕ vend 

Meqan Ŕ vend 

Merhamet Ŕ mëshirë 

Mertebe Ŕ gradë 

Meshhur Ŕ i famshëm 

Meshhur Ŕ i njohur 

Meshkur Ŕ falenderuar 

Mesrur Ŕ i gëzuar 

Mesul Ŕ përgjegjës 

Mevla Ŕ lindja e njeriut  

Mexhazi Ŕ metafora 

Miraxh Ŕ udhëtimi pejgamberit Muhamed për tu takuar me Zotin 

Muazem Ŕ i madh 



 

 

Mubareq Ŕ i bekuar  

Muhabet Ŕ miqësi 

Muhamed Ŕ emër i përveçëm 

Muharebe Ŕ luftë  

Mukajet Ŕ mundësi 

Munafik Ŕ dy fytyrësh 

Munasib Ŕ i përshtatshëm 

Murad Ŕ dëshirë 

Murdar Ŕ i ndotur 

Mushahede Ŕ dëshmi 

Mybareq Ŕ i shenjtë 

Myderriz Ŕ mësues 

Myfti Ŕ prijësi i muslimanëve në një prefekturë 

Myhib Ŕ pjestar i një tarikati 

Myhlet Ŕ afat, kohë 

Myhlis Ŕ i sinqertë 

Myhuy Ŕ vulë 

Mylk Ŕ pasuri, pronë 

Mymin Ŕ besimtar 

Mynkir Ŕ mohues 

Myrad Ŕ fatmirësi 

Myreqep Ŕ boyë për shkrim 

Myrshid Ŕ drejtues  

Myshqil Ŕ vështirësi 

Myshrik Ŕ pagan 

Mysibet Ŕ fatkeqësi 

 

N 

Naksan Ŕ mangësi 

Namaz Ŕ riti i lutjes në besimin islam 

Namuz Ŕ nder 

Nasihat Ŕ këshillë 

Nasip Ŕ jasht vullnetit të njeriut 

Nazar Ŕ shikim 

Nebi Ŕ profet 

Nefs Ŕ shpirti i njeriut 

Nihajet Ŕ fund 

Nokta Ŕ pikë 

Nubuvet Ŕ profetësi 

Nur Ŕ dritë 

Nurler nuri Ŕ dritë e dritave 

Nurun ala nur Ŕ dritë mbi dritë 

 

P 

Paq, paak Ŕ pastërti 

Pehlivan Ŕ trim, mundës 

Pejgamber Ŕ profet 

Pekmes Ŕ pekmez 

Pilav Ŕ pilaf 



 

 

Pir Ŕ i parë, themelues 

Pishman Ŕ pendim 

Post Ŕ vendi ku ulet Shehu 

 

Q 

Qafir Ŕ mohues  

Qamil Ŕ i përsosur 

Qare Ŕ fitim 

Qeder Ŕ dëm 

Qeder Ŕ dëm 

Qefin Ŕ copa e bardhë me të cilën vishet i vdekuri sipas besimit islam 

Qefser Ŕ emër i një lumi në Parajsë 

Qemal Ŕ i plotësuar 

Qemer Ŕ brez, kryesisht e veshin dervishët 

Qeramet Ŕ mrekulli 

Qerem Ŕ bujar 

Qerim Ŕ bujar, bamirës 

Qibër Ŕ mendjemadhësi 

Qibirja Ŕ madhështi 

Qitap Ŕ libër 

Qylah Ŕ kapele  

Qymrik Ŕ  lloj takse 

Qyryk Ŕ i prishur, i kalbur 

 

R 

Reqat Ŕ rekat 

Resul Ŕ i dërguar, profet 

Rixha Ŕ lutje 

Riza Ŕ hir, hatër 

Rrahim Ŕ mëshirëbërës, emër i Zotit 

Rrahman Ŕ mëshirues, emër i Zotit 

Rrahmet Ŕ mëshirë 

Rrehber  Ŕ udhëzues 

Rruh Ŕ shpirt 

Rutbe Ŕ gradë 

 

S 

Sabër Ŕ durim 

Sabur Ŕ durimtar 

Sadik Ŕ besnik 

Sahan Ŕ tas 

Sahi Ŕ i vërtetë 

Sahib Ŕ posedues 

Sahra Ŕ shkretëtirë 

Sajgë Ŕ nderim 

Salat Ŕ shih. Namaz 

Salavat Ŕ përshendetje dedikuar profetit Muhamed 

Sangjak Ŕ flamur në ngjyrë të kuqe 

Sarhosh Ŕ i dehur 



 

 

Sebeb Ŕ shkak 

Sefer Ŕ luftë 

Sejid Ŕ fisnik 

Selam Ŕ shpëtim 

Selamet Ŕ qetësi 

Sër Ŕ sekret 

Serdar Ŕ prijës 

Seshde Ŕ sexhde 

Sevda Ŕ dashuri 

 

SH 

Shahbejte Ŕ strofa e fundit 

Shahit Ŕ dëshmitar 

Shair Ŕ poet 

Shashtis Ŕ hutohem 

Shefat Ŕ ndërmjetësimi i profetit Muhamed 

Shehit Ŕ dëshmitar 

Shejh Ŕ udhërrëfyes 

Shejtan Ŕ shih. Ibliz 

Shenlik Ŕ fetstë, gëzim 

Sheriat Ŕ kushtetuta sipas fesë islame 

Sherif Ŕ fisnik 

Shuur Ŕ famë  

Shyhbe Ŕ dyshim 

Shyhret Ŕ famë 

Shyqyr - falenderim  

Sifat Ŕ cilësi 

Sirati Ŕ rruga e drejtë 

Sual Ŕ pyetje, marrje në pyetje 

Suhbet Ŕ bisedim 

Syfyr Ŕ koha e ngrënies në fillim të ditës, gjatë muajit Ramazan 

 

T 

Ta‟ahud Ŕ zotërim 

Tabi Ŕ natyrisht 

Tabiat Ŕ natyra, zakoni 

Tahkik Ŕ vërtetësi 

Tahmin Ŕ pandeh 

Taht Ŕ fron 

Takdir Ŕ e caktuar, e thënë 

Takrir Ŕ përsëritje 

Takvim Ŕ kalendar 

Talib Ŕ nxënës 

Talkin Ŕ leximi i lutjes për të vdekurit 

Tarikat Ŕ rrugë besimesh 

Taxh Ŕ lloj kapele e shejhut 

Tazminat Ŕ dëmshpërblim 

Tealim Ŕ studim 

Tefekkyr Ŕ meditim 



 

 

Teharet Ŕ pastrim 

Tekrar Ŕ përsëritje 

Tellall Ŕ lajmëtar 

Tesil Ŕ lehtësim 

Teslim Ŕ dorëzim, çasti i dorëzimit të shpirtit te Zoti 

Tespih Ŕ përmendje 

Tevbe Ŕ pendim 

Tevhid Ŕ njësim, unisim 

Tevrat Ŕ libri i shenjtë i profetit Moisi 

Tyrli Ŕ e llojshme 

 

U 

Umit Ŕ shpresë 

Usta Ŕ mjeshtër 

Uzda Ŕ shpresë, besim 

 

V 

Vahdet Ŕ njësim 

Vaiz Ŕ predikues në xhami dhe teqe 

Vallah Ŕ për Allah 

Varith Ŕ trashëgimtar 

Vatan Ŕ atdhe 

Vaxhib Ŕ detyrim 

Velajet Ŕ shenjtari 

Velaqin Ŕ por, ama 

Veli Ŕ i shenjtë 

Velijallah Ŕ i shenjtë i Allahut 

Veqil Ŕ mëkëmbës 

Vilajet Ŕ krahinë 

Virdi Ŕ lloj lutje 

Vixhda Ŕ vullnet, dëshirë 

Vuxhud Ŕ trupi i njeriut 

 

Xh 

Xhahil Ŕ injorant 

Xhan Ŕ shpirt 

Xhefa Ŕ mundime  

Xhehalet Ŕ injoranca 

Xhem Ŕ grumbull 

Xhemal Ŕ bukuri 

Xhembre Ŕ shami koke 

Xhenabet Ŕ ndotje 

Xhenaze Ŕ kufomë 

Xhenet Ŕ parajsa  

Xhevab Ŕ përgjigje 

Xhevad Ŕ bujar 

Xhevahir Ŕ gur i çmuar 

Xhihan Ŕ bota 

Xhumerd Ŕ dorëlirë 



 

 

Xhylistan Ŕ lulshtja me trëndafilë 

 

Y 

Ylema Ŕ dijetar 

Ylema Ŕ dijetar 

Ylqe Ŕ vende dhe vise 

Ymer Ŕ jeta 

Ymet Ŕ populli 

Ymi Ŕ analfabet 

Ystad Ŕ mjeshtër  

Ystyn Ŕ më i lartë 

Yzer Ŕ shkak, nevojë 

 

Z 

Zahir Ŕ i jashtëm 

Zahmet Ŕ mundim 

Zaif Ŕ i dobët, delikat 

Zaman Ŕ kohë 

Zambak Ŕ zambak 

Zati Ŕ personi 

Zebur Ŕ libri i shenjtë i Davidit 

Zemzem Ŕ burimi i ujit në Meke  

Zevki Ŕ gëzim 

Zijade Ŕ tepricë 

Zıjafet gosti 

Zijaret Ŕ vizitë 

Zikrullah Ŕ përmendja e Allahut 

Zina Ŕ prostitucion, mëkat moral 

Zindan Ŕ burg 

Zinet Ŕ zbukurim 

Ziqer Ŕ shih. zikrullah 

Zuhur Ŕ del në pah 

Zullum Ŕ padrejtësi  

Zylfiqar Ŕ emri i shpatës së İmam Aliut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Fjalor me turqizma nga sfera e historisë, 

 



 

 

Adalet name-(adalet name)= dokument drejtësie nëpërmjet të cilit jepeshin shkeljet e ligjit 

ose abuzimet.  

Adeti agnam-(adet-i agnam)= shih agnam. 

Aët-(ağıt)= vajtim, elegji. 

Aga-(ağa)= titull që u jepej zyrtarëve të rangut të lartë, pronarëve të tokave,  

                   dijetarëve si dhe  komandantëve të jeniçerëve në Saraj.  

Aga kapësë-(ağa kapısı)= zyra e agait të jeniçerëve. 

Agnam-(agnam)= taksë bagëtish të imta (dhen dhe dhi). 

Ahidname-(ahidname)= marrëveshje, traktat. 

Ahkam teskerexhisi-(ahkam teskerecisi)=noter. 

Ajan-(ayan)= fisnik musliman, njeri i rëndësishëm për nga pozita shoqërore,  

ekonomike dhe politike në qytet ose në një zonë të caktuar. 

Ajan mexhlisi-(ayan meclisi)=dhoma(kuvendi) i fisnikëve. 

Ak agallar-(ak ağalar)= eunukët e bardhë. 

Akaid-(akaid)= përmbledhje e bazave të besimit. 

Akçe-(akçe)= monedhë në qarkullim gjatë sundimit osman. 

Akinxhi-(akinci)= sulmues, kalorës me armatime të lehta  të njësive të jeniçerëve,  

Aklë ilimler-(aklı ilimler)= shkenca racionale. 

Ala-(ala)= banorë jomyslimanë të pasur. 

Alim-(alim)= shih ulema. 

Allaj-(alay)= regjiment. 

Allajbej-(alaybey)= komandant i forcave ushtatrake të timarlijve dha zaimëve të një  

                                sanzhaku, ai varej nga sanxhakbeu. 

Allbaj-(albay)= kolonel 

Amil-(amil)= shih mültezim. 

Arpa emini-(arpa emini)= kontrolluesi (inspektori) i elbit. 

Arpallëk-(arpalık)= rrogë ose pension që shteti osman i caktonte një funksonari të  

lartë nga tqë ardhurat e një kazaje apo nahije. 

Arud-(el-arud, aruz)= metrika. 

Arz odasë-(arz odası)= dhoma e pritjes. 

Arzuhale-(arzuhal)= lutje, kërkesë. 

Asaf name-(asaf name)= eseja e Vezirit të Madh Lutfi Pasha në të cilën parashikohen  

                                        qëllimet dhe detyrat e zyrtarëve të lartë të shtetit. 

Asker-(asker)= person i lidhur me ushtrinë. 

Asakiri muntazam-(asakir-i muntazam)= trupat e organizuara. 

Asakiri mansurei muhamedije-(asakiri mansureyi muhamediye)= ushtarët fitimtarë  

                                                                                                             myslimanë. 

Ashiret mektebi-(aşiret mektebi)= shkolla e fiseve e cila u hap nga sulltan Abdyl   

Hamiti  I më 1894 për fiset beduine në kuadrin e 

politikës së  tij të panislamizimit për t‟u afruar më 

shumë me popujt arabë dhe joturq që jetonin nën 

Perandorinë Osmane. 

 

Asitanei defterdarë-(asitane-i defterdarı)= financier në këshillin perandorak. 

Askeri idadi-(askeri idadi)= shkolla përgatitore ushtarake. 

Astsubaj-(astsubay)= nënoficer 

Atmaxhaxhë-(atmacacı)=antarë të korpusit të jeniçerëve që kujdeseshin për skifterët 

Avam-(avam)= njerëzit e thjeshtë. 

 



 

 

Avaris-(avaris)= taksë e jashtëzakonshme që paguante popullsia taksapaguese për  

                            nevojat  e ushtrisë në kohë lufte. 

Avxhë-(avcı)= gjahtar. 

Axhemi ollanllar-(acemi oğlanlar)=  jeniçerë të rekrutuar nga sistemi i devshirmesë.    

Axhemi ollanllar mektebi-(acemi oğlanlar mektebi)= shkolla e rekrutëve. 

Azeb-(azeb)=ushtarë beqarë. 

Babë Ali-(Bab-ı‟Ali)= porta e lartë. 

Babë serasker-(bab-ı serasker)= porta e serasqerit (kryekomandantit). 

Babë humajun-(bab-ı humayun)= dera perandorake, porta e madhështisë. 

Babë saadet-(bab-ı saadet)= porta e lumturisë. 

Badi-(el-badi)= figura letrare. 

Bajraktar-(bayraktar)= flamur mbajtësi. 

Balltaxhëllar-(baltacılar)= druvarët e pallatit sulltanor. 

Bash defterdar-(baş defterdar)= kryefinancieri. 

Bash terxhyman-(baş tercüman)= kryepërkthyes. 

Bedel-(bedel)= taksë që paguhej përkundrejt moskryerjes së shërbimit ushtarak,  

                         kundërvlerë, zëvendësim. 

Bedesten-(bedesten)= treg i mbuluar, pjesa kryesore e dyqaneve ku shiten mallrat më  

të vlefshme. 

Beharije-(behariye)= uniforma ushtarake verore. 

Bej-(bey)= princ, fisnik, komandant, zotëri. 

Bejan-(beyan)= elokuencë. 

Bejlerbej-(beylerbeyi)= guvernatori i ejaletit (provincës). 

Bejlerbejlik-(beylerbeylik)= njësia më e madhe administrative e Perandorisë Osmane. 

Bejlik-(beylik)= principatë. 

Bejtylmal-(beytülmal)= thesari, arka. 

Bektashi-(bektaşi)= urdhër fetar e udhëheqës shpirtëror i korpusit të  jeniçerëve. 

Bëlyk-(bölük)= kompani. 

Benak-(benak)= kryefamiljari që zotëronte sipërfaqe të vogla toke. 

Bezestan-(bezistan)= shih „bedesten‟. 

Bezirgan-(bezirgan)= kështu quheshin ata që bënin blerje në emër të një oxhaku ose  

                                   merreshin me rrogat e tyre, punë që kryesisht iu ngarkohej  

grekëve ose hebrejve. 

Biat-(biat)= betim për besnikëri. 

Bidat-(bid‟at)= risi, (risi të papranueshme) 

Binbash-(binbaşı)= major. 

Birun-(birun)= shërbimet e brendshme në sallat e sulltanit. 

Bostanxhë oxhak-(bostancı ocak)= korpusi i kopshtarëve të pallatit. 

Bujrulldu-(buyruldu)= urdhër i shkruar në emër të sulltanit nga vezirët ose  

mëkëmbësit e tij në provinca. 

 

Çakërxhë-(çakırxhı)= antar të korpusit të jeniçerëve që merreshin me fajkonjët. 

Çarëbashë-(çarıbaşı)= komandant i forcave ushtarake të spahiut në një zonë të  

                                      caktuar. 

Çashënxhëbashë-(çaşıncıbaşı)= njësi që shijonte (kontrollonte) gjellët, si dhe kreu i    

                                                          

atyre që u shërbenin gjellët anëtarëve të Këshilit Perandorak ose 

në bankete të ndryshme të protokollit të Sarajit. 

Çashnigirbashë-(çashnigirbashı)= shih çashënxhëbashë 



 

 

Çaush-(çavuş)=nënoficer, rreshter, lajmëtar, 

Çiflik-(çiflik)= pronë e madhe tokësore e çifligarit e kushtëzuar nga shteti dhe që  

                        prodhonte kryesisht për treg, por kishte edhe kuptimin e një toke në  

                        zotërim të familjes myslimane në sistemin e timarit. 

Çiflik sahibi-(çiflik sahibi)= çifligar. 

Çift bozan-(çift bozan)= taksë që paguante fshatari kur braktiste tokën e spahiut. 

Çift bozan akçesi-( çift bozan akçesi)= taksa e pendëprishjes. 

Çift resmi-(çift resmi)= taksa e tokësnë përdorim.  

Çiftçi-(çiftçi)= fshatar bujuk që punon tokën e çifligarit. 

Çirak-(çirak)=nxënës në një esnaf i cili punonte pranë një mjeshtri për të nxënë edhe  

ai mjeshtërinë. 

Çorbash-(çorbaş)= fisnik i krishterë. 

Çuhadar-(çuhadar)= rrobaruajtësi në pallat. 

Dahlije nezareti-(dahliye nezareti)= ministria e brendshme. 

Damga-(damga)= vula që u vihej mallrave ose vula e financës. 

Damga haraxhë-(damga haracı)= taksa e vulës ose e pullës. 

Danëshmend-(danışmend)= dijetar, para tanzimatit quheshin asistentët e kadonjve të  

cilit rrinin pranë këtyre të fundit për t‟u kualifikuar më tej. 

Darfane emini-(darfane emini)= inspektori i monedhave. 

Darubi emsal-(darubi emsal)= proverba. 

Darulfunun-(darulfunun)=universitet. 

Darulhadis-(daru-l hadis)= medreseja e hadithit. 

Daruşaadet agasë-(daruşaadet ağası)= agai i shtëpisë sulltanore. 

Defter-(defter)= regjistër. 

Defrteri Hakan Nezareti-(defteri hakan nezareti)= minstria e kadastrës. 

Defter emini-(defter emini)= përgjegjës i zyrës së regjistrave. 

Defterdar-(defterdar)= përgjegjës i thesarit, nëpunës i lartë i financave në një krahinë  

të Perandorisë Osmane. 

Defteri manhar-(defteri manhar)= regjistër ku shënoheshin pasuritë dhe ndihmat  

                                                      materiale që u jepeshin jetimëve dhe jeniçerëve, kjo  

                                                      ndihmë ishte 45 akçe për çdo tremujor. 

Deli-(deli)= zbulues, ushtar i njësive të jeniçerëve, ushtarë të pararojës. 

Delibashë-(delibaşı)= komandant i ushtarëve deli-nj. 

Derbendxhi-(derbendci)= roje të armatosura për të sigururar kalimin e udhëtarëve në  

                                          gryka, rrugë dhe ura. 

Derebej-(derebej)= pronar tokash, të blera ose të marra prej të cilave vilte taksën e  

                               “bejllëkut”; ndryshe quhej edhe oxhak. 

Dergahë Ali-(dergahı ali)= Porta e Lartë. 

Dërhem-(dırhem)= pedhë argjendi e barabartë me 3,207 gram. 

Dervenxhi-(dervenci)= shih „derbendxhi‟. 

Dësh hazine-(dış hazine)= thesari i shërbimit të jashtëm. 

Devshirme-(devşirme)= sistemi i rekrutimit të fëmijëve ose të rinjve të familjeve të    

                                          krishtëra të cilët ishin të detyruar t‟ia jepnin shtetit fëmijët e  

                                          tyre si taksë e gjakut. Keta pasi përgatiteshin shërbenin në  

                                          ushtri ose në administratën e shtetit. 

Dideban-(dide ban)= roje, me këtë emër quheshin rojet që qëndronin në kullën e  

                                    vrojtimit afër Portës së Agait për të mbrojtur këtë të fundit nga  

                                     zjarri pasi strukturat e saj më së shumti përbëheshin prej druri. 

Dirlik-(dirlik)= prona të vogla ose rroga që u jepeshin atyre që i kryenin shërbime  



 

 

Portës së Lartë. 

Divan-(divan)= këshilli i qëverisjes ose Këshilli i Sulltanit, përmbledhje vjershash e  

                          poemash në letërsinë klasike orientale 

Divani Humajun-(divan-ı humayun)= Këshilli Perandorak. 

Dizdar-(dizdar)= komandant forcash ushtarake që ruanin këshktjellat. 

Doanxhë odasë-(doğancı odası)= dhoma e atyre që merreshin me skifterët. 

Dollmabahçe-(dolmabahçe)= pallati rezidencial i sulltanëve që pas shek. XIX. 

Donanma-(donanma)= flotë 

Edebijatë xhedide-(edebiyat-ı cedide)= letërsia e vjetër. 

Edhkare-(edkare)= proza në letërsinë sufiste. 

Edna-(edna)= banorë jomyslimanë në gjendje ekonomike të varfër. 

Efkarë umumile-(efkar-ı umumiye)= opinioni publik. 

Ehli hiref-(ehl-i hiref)= zejtarët e pallatit perandorak. 

Ehli kalem-(ehl-i kalem)= njerëzit e penës. 

Ehli sejf-(ehl-i seyf)= mjeshtër i përdorimit të shpatës. 

Ejalet vezirleri-(eyalet vezirleri)= krerët e vilajeteve. 

Ejalet-(eyalet)= provincë. 

Emanet sistemi-(emanet sistemi)= sistemi i mbledhjes së drejtëpërdrejtë të taksave. 

Emin-(emin)= intendent, inspektor që merrej me kontrollin e pasurive dhe të ardhurave.  

Emir-(emir)= prijës ushtarak, turqisht është i barazvlefshëm me termin „bej‟, zotëri 

Emirul-ymera-(emir‟ul-ümera)= prinjësi i prinjësve. 

Emiri ahur-(emir-i ahur)= shefi i stallave. 

Emri alem-(emr-i alem)= mbajtësi i flamujve. 

Enderun-(enderun)= shërbimet jashtë pallatit të sulltanit. 

Er-(ushtar)= ushtar 

Erbashë-(erbaşı)= nënoficer, tetar. 

Ërf-(örf)= zakon. 

Erkani erbaia-(erkan-i erbaia)= katër shtyllat (vezirët, kazaaskerët, defterdarët,  

                                                  nishanxhëtë). 

Eshham-(eşham)= aksione. 

Eshkal defteri-(eşkal defteri)= libri (regjistri) i identiteteve. 

Ëshyr-(öşür)= e dhjeta (taksë). 

Ëslahë medaris nizamnamesi-(ıslahı medaris nizamnamesi)= rregullore për  

reformimin e medreseve. 

Esllahat fermanë-(eslahat fermanı)= fermani i reformave. 

Esnaf-(esnaf)= organizatë ose korporatë që bashkonte zejtarë të të njëjtit specialitet  

ose të specialiteteve të përafërta. 

Evlija-(evliya)= njerëz të shenjtë (njëjës-veli). 

Evrade-(evrade)= poezia në lëtërsinë sufiste. 

Evrak-(evrak)= dokument. 

Evsa-(evsa)= banorë jomyslimanë me gjendje pasurie te nivelit mesatar. 

Faiz-(faiz)= fajde. 

Fatih-(fatih)=triumfator, çlirues. 

Fatih name-(fatih name)= epope pushtimesh. 

Fakih-(fakih)= jurist i  sheriatit (ligjit islam). 

Ferman-(ferman)= dekret sulltanor, urdhëresë, urdhër perandorak. 

Ferzendi çaush-(ferzendi çavush)= shih „ferzendi spahi‟. 

 

 



 

 

Ferzendi spahi-(ferzendi spahi)= kështu quheshin djemt që i kishin baballarët timarli   

                                                     spahij. 

Fetva-(fetva)= dekret i lëshuar nga autoriteti më i lartë i fesë islame shejhul islami ose  

                        nga myftiu në emër të tij. 

Fikh-(fikh)= jurisprudenca islame. 

Gaza-(gaza)= fushatë ushtarake që synonte pushtimin e territoreve jo muslimane. 

Gazavat name-(gazavat-name)= poema heroike shkruar për një pushtim territori ose  

                                                    populli. 

Gazelë-(gazel)= poemë lirike. 

Gënylly-(gönüllü)= vullnetar. 

Gulam-(gulam)= sistemi i Gulamit kishte të bënte me edukimin e fëmijëve të krishterë të cilët 

grumbulloheshin nëpërmjet devshirmes në qendër të provincave të  ndryshme të Perandorisë 

Osmane. 

Gylbank-(gülbank)- lutja që bënin jeniçerët para nisjes në betejë. 

Gylhane-(gülhane)= pallati i sulltanit ku më 1839 u shpall fermani i sulltanit mbi  

                                 reformat që njihen me emrin Tanzimat. 

Hadimul haramejn-(hadimul harameyn)= shërbëtor i dy vendeve të shenjta (Meka dhe  

                                                                       Medina). 

Hadith-(hadis)= përmbledhje e traditës dhe thënieve të profetit Muhamed. 

Halif-(halif)= titull i përdorur nga sulltanët. 

Halife-(halife)= përfaqësues, mëkëmbës i profetit Muhamed pas vdekjes së tij. 

Halveti-(halveti)= një urdhër fetar islam. 

Hamam-(hamam)= ndërtesë banjosh publike. 

Hane-(hane)= shtëpi. 

Hanefi-(hanefi)= njëra nga katër shkollat jurudike tradicionale islame. 

Haraç-haraç)= detyrim. 

Haramejn-(Harameyn)= vendet e shenjta, Meka dhe Medina. 

Hareke-(hareke)= shenjë diakritike që përdoret në fjalët arabe për të treguar zanoret e  

                             shkurtra. 

Harem-(harem)= kështu quhej pjesa e pallatit e ndarë për gratë. 

Harxhije Nezareti-(harciye nezareti)= ministria e jashtme. 

Has-(hass)= zotërim tokësor me kusht për shërbime ushtarake; të ardhurat e zotërimit  

                      arrinin deri në mbi 100.000 akçe. 

Has odabashë-(haş odabaşı)= kreu i dhomës konfidenciale. 

 

Haseki-(haseki)= oficer i gradave te ulëta në korpusin e bostanxhinjve (bostancı ocağı) në 

pallatin e sulltanit. 

Hasë  Humajun-(Hss-ı Humayun)= Haset e Sulltanit.  

 

Hatab emini-(hatab emini)= titulli më i lartë që mbante kreu i oxhakut të Axhemijve në 

Stamboll; këtë titull e mori pas vitit 1826 kur u mbyll  oxhaku i jeniçerëve. 

 

Hati humajun-(hatt-ı humayun)= dekret perandorak i reformës së Tanzimatit. 

Hati Sherif-(hatt-ı şerif)- nenshkrim i shenjtë, dekret sulltanor. 

Hatib-(hatib)= predikues, orator. 

 

 

Hatim-(hatim)= ceremoni që behëj kur mbaronte leximi prej fillimit deri në fund                          

                           të Kur‟anit. 



 

 

Havan topllar -(havan toplar)= murtaja. 

Havas-(havas)= elitë. 

Hazine kethydasë-(hazine kethüdası)= shëbëtorë të thesarit. 

Hazinei odasë-(hazine-i odası)= dhoma e thesarit. 

Haznedar-(haznedar)= arkëtar. 

Hekim bashë-(hekim başı)= kryemjek. 

Hilatbaha -(hilatbaha)=  një taksë prej 90-100 akçesh për çdo fëmijë ose të ri që  

                                      rekrutohej sipas devshirmes; kjo taksë që mblidhej nga  

  popullsia e zonës ku rekrutoheshin fëmijët ose të rinjtë,      

  mbulonte  shpenzimet e tyre të udhëtimit deri në qendër  

Hisar eri-(hisar eri)= ushtarët e kështjellave. 

Hisar-(hişar)= kështjellë. 

Hixhri-(hicri)= viti hënor i përdorur në kalendarin islam. 

Humbara-(humbara)= granatë. 

Humbaraxhë oxhaë-(humbaracı ocağı)= reparti i trupave të artilierisë. 

Humbaraxhë-(humbaracı)= granatëhedhës. 

Hynkar hoxhasë-(hünkar hocası)= instruktor i sulltanit. 

Iç ollanë-(iç oğlanı)= shërbyes në sarajin e sulltanit të cilët krijonin një korpus që quhej 

gilmani endedrun (të brendshëm). 

Idadije-(idadiye)= shkolla që ishin në nivel me liceun. 

Ilahi-(ilahi)= himne ose psalme. 

Ilahjat-(ilahiyat)= teologji; shkolla e teologjisë. 

Ilmije-(ilmiye)= institucioni i të mësuarit (i dijes). 

Iltizam-(iltizam)= sistemi i qiradhënies, sipërmarrjes. 

Imam-(imam)= predikues i fesë İslame 

Imam hatip mektebi-(imam hatip mektebi)= shkolla për përgatitjen e imamëve dhe  

                                                                       predikuesve. 

Imdadi hazarije-(imdadi hazariye)= taksë për mbajtjen e trupave ushtarake në kohë  

                                                         paqeje. 

Imdadi seferiye-(imdadi seferiye)= ndihma për fushata luftarake. 

Insha-(inşa)= strukturë, prozë e stolisur, ndërtim. 

Iptidadiye-(iptidadiye)= shkolla fillore. 

Irade-(irade)= urdhër perandorak. 

Iradei senije-(irade-i seniye)= urdhër perandorak. 

Irsalije-(irsaliye)= të ardhura në të holla që dërgoheshin në thesarin qëndror nga tepricat e një 

province, detyrim i jashtzakonshëm. 

Isllahat fermanë-(islahat fermanı)= fermani, dekreti i reformave. 

Ispenxhe-(ispence)= taksë për frymë që paguanin në të holla banorët e krishterë të  

                                 Perandorisë Osmane që kishin arritur moshën e pjekurisë. 

Ixhmal defteri-(icmal defteri)= regjistra përmbledhës që përmabanin  listën e  

                                                  timarjotëve dhe një përshkrim të shkurtër. 

Jaja-(yaya)= shih „pijade‟. 

Jarbaj-(yarbay)=nënkolonel. 

Javer-(yaver)= ndihmës. 

Jendek subaj-(yedek subay)= oficer rezervë. 

Jeni lisanlëllar-(yeni lisanlılar)= gjuhëtarët e rinj. 

Jeni osmallëxha-(yeni osmalıca)= osmanishtja e re. 

Jeniçer-(yeniçer)= ushtar i ri, ushtri këmbësorie e krijuar nga Orhani. 

Jeniçeri-(yeniçeri)= ushtar këmbësorie. 



 

 

Jeniçeri çuhadarë-(yeniçeri çuhadarı)= mbajtesit (ruajtësit) e rrobave të jeniçerëve. 

Jevmije-(jevmiye)= ditore. 

Jiitbashë-(yiğitbaşı)= zëvendësues i kethydait, drejtues i forcës ushtarake të esnafit. 

Jyzbashë-(yüzbaşı)=kapiten. 

Kadëasker-(kadıasker)= autoriteti më i lartë juridik në ejaletet e shtetit osman, gjykatës 

ushtarak 

Kaimakam-(kaymakam) = zëvendës 

Kalif-(kalif)= shih halif. 

Kalifat-(kalifat)= sulltanat. 

Kallfa-(kalfa)= ndihmës i një zejtari. 

Kanuni kadim-(kanun-i kadim)= ligji i vjetër. 

Kanuni memuri-(kanuni memuri)= ligji i nëpunësve. 

Kanunname-(kanunname)= kod ligjor, rregullore. 

Kapë kullu-(kapı kulu)= ushtarakë, kalorës të korpusit të jeniçerëve në qendër të  

                                        Perandorisë. 

Kapëja çëkma-(kapıya çıkma)= kështu quhej kalimi i ushtarëve nga Axhemi Oxhaku ne 

Jeniçeri oxhak.Shih „oxhaë çëkma‟ 

Kapëxhëbashë-(kapıcıbaşı)= përgjegjësi i rojeve. 

Kaptanë derja-(kaptan-ı derya)= shih “kaptan pasha”. 

Kaptan pasha-(kaptan pasha)= komandant i flotës detare. 

Kapudan-(kapudan)= admiral i flotës detare. 

Karaagalar-(karaağalar)= eunukët zezakë. 

Karakol-(karakol)=postroje. 

Karakullukçu-(karakulukçu)= ushtarak i ruajtjes së rendit në Stamboll. 

Karje-(karye)= shoh “köy”. 

Karvansaraj-(karvansaray)= vendqendrim i udhëtarëve ose i karvaneve gjatë udhëtimit. 

Kaside-(kaside)= panegjirik. 

Kaza asker-(kaza asker)= kryegjykatës. 

Kaza-(kaza)= qark. 

Kehal bashë-(kehal-başı)= kryeokulisti. 

Kehal-(kehal)= okulist. 

Këj-(köy)= fshat. 

Këllëç-(kılıç)= shpatë. 

Keramet-(keramet)= mrekulli. 

Kesedar-(keedar)= arkëtari. 

Kiler odasë-(kiler odası)= depoja e ushqimeve. 

Kitabë Bahrije-(kitab-ı bahriye)= libri i lundrimit, kështu u quajt libri i botuar në vitin  

                                                       1554 nga kryeadmirali  Piri Reis i cili bën fjalë mbi  

                                                        brigjet dhe portet e mesdheut. 

Kitabeti hususije-(hitabeti hususiye)= stilistikë private. 

Kitabeti resmije-(kitabeti resmiye)= stilistikë zyrtare. 

Kol ollu-(kaloğlu)= djemt e shërbëtorëve dhe ushtarëve të sulltanit. 

Kojun emini-(koyun emini)= ruajtësi i deleve. 

Kull-(kul)= skllevër në shërbim të sulltanit 

Kull kardeshler-(kul kardeşler)= ushtarë të cilët u morën për nevoja të ndryshme, por që nuk 

vinin nëpërmjet sistemit të devshirmes. 

Kushak-(kuşak)=  brez. 

Kylliye-(külliye)= kompleks ndërtesash fetare dhe arsimore.  

Kyrekçi-(kürekçi)= rremtar. 



 

 

Lala-(lala)= stërvitës ose edukator ushtarak të sulltanëve kur ata ishin në moshë të  

                    vogël. 

Lajiha-(layiha)= projekt, raporte informuese. 

Lale devri-(lale devri)= periudha e tulipanit në kohën e sulltan Ahmedit II (1703-1730); kjo 

periudhë filloi me kryengritjen e Patrona Halilit. 

Liva-(liva)= shih „sanxhak‟. 

Lugati tibbije-(lugat-ı tıbbiye)= fjalori i mjekësisë. 

Magreb-(mağrib)= Afrika veriperëndimore. 

Mahlas-(mahlas)= pseudomin (i një poeti ose shkrimtari). 

Makam-(makam)= ofiq, post, detyrë; tonalitet, makam. 

Makleli Hysejn-(maklel-i Hüseyn)= vepër kushtuar ngjarjes së Qerbelasë. 

Mall deftedarë-(mal defterdarë)= nëpunë financash. 

Malikane-(malikane)= e drejta e përjetëshme e sipërmarrjes së mbledhjes së taksave  

                                    që fituan myltezimët. 

Mantëk-(mantık)= logjikë. 

Matbai amire-(matba-i amire)= shtypshkronja shtetërore. 

Meani-(el-mean)= semantika. 

Mearifi mexhlisler-(mearif-i meclisler)= këshillat e arsimit. 

Mearif umumije nezareti-(mearif umumije nezareti)= ministria e arsimit publik. 

Mehter-(mehter) = muzikant 

Mehterani hajne-(mehteran-i hayne)= ngritës tendash për ushtrinë gjatë fushatave. 

Mekatib ibtidaije Ŕ(mekatib ibtidaiye) = shkollë fillore. 

Mekteb-(mekteb)= shkollë, kështu quheshin edhe shkollat e arsimit juridik dhe fetar. 

Mektebi bahrije-(mektebi bahrije)= akademia detare. 

Mektebi harbije-(mektebi harbiye)= akademia ushtarake. 

Mektebi tibbije mylkije-(mektebi tıbbiye mülkiye)= shkolla mjekësore civile. 

Menakib name-(menakib name)= legjenda, rrëfenja (për personalitete të rëndësishme  

                                                      mistike, që janë dalluar për aktivitetin e tyre në  

                                                      krijimin e urdhërave fetarë) 

Menshur-(menşur)= dekret i sulltanit për emërim ministrash. 

Menzil-(menzil)= vende (stacione) të caktuara për të pushuar karvanet ushtarake dhe për  

      të grumbulluar ushqime po për ushtrinë. 

Meshveret mexhlisi-(meşveret meclisi)= asambleja kushtetuese. 

Mevat-(mevat)= toka djerrë. 

Mevkufat-(mevkufat)= prona vakëfesh. 

Mevlud-(mevlid)= poema mbi lindjen e profetit Muhamed e cila u përfundua nga    

                              Sulejman Çelebi, në Bursa në vitin 1409: mevludi recitohet në çdo  

                              përvjetor të lindjes së profetit Muhamed. 

Mexhele-(mecele)= kodi civil osman, vepër 16 vëllimëshe që filloi të botohej më   

                                1870 dhe përfundoi më 1877.  

Mexhlis-(meclis)= këshill. 

Mexhlisi Ali Tanzimat-(Meclis-i „Ali-i Tanzimat)= këshilli i latrë i reformave. 

Mexhlisi ahkami adlije-(Meclis-i Ahkam-i Adliye)= këshilli i rregullave juridike. 

Mexhlisi mearifi umumije-(Meclis-i Mearif-i Umumije)= këshilli i përgjithshëm i   

                                                                                             arsimit. 

Mexhlisi Umumi-(Meclis-i Umumi) = Asambleja e përgjitheshme. 

Mir ahur-(mir ahur)= ruajtësi, mjeshtri i stallave. 

Mirallaj-( mirallaj )=kolonel. 

Miri-(miri)= tokë shtetërore. 



 

 

Miriliva-( miriliva)= gjeneral brigade. 

Muafname-(muafname)= dëshmi që posedonin familje të cilat iahin përjashtuar nga  

                                         devshirmeja. 

Mualim-(mualim)= mesues i shkollë fillore. 

Mufasal defteri-(mufasal defteri)= regjistra të hollësishëm. 

Mufasall defter-(mufasal defteri)= regjistra të hollësishëm mbi popullsinë, pronat, të  

                                                       ardhuat, taksat etj. 

Muhafëz-(muhafız)=roje. 

Muharrem-(muharrem)= muaji i parë i kalendarit hënor. 

Muhasebe-(muhasebe)= llogari. 

Muhasëll-(muhasıl)= nëpunës civil të shtetit që mblidhnin taksat ose detyrimet shtetërore të 

marra në iltizam. 

Muhasëllëk-(muhasılık)= zyra e taksambledhësve. 

Muhtar-(muhtar)= kryeplak. 

Muhtesib-(muhtesib)= inspektor i tregut, kontrollonte çmimet. 

Muhzir-(muhzir)= ftues në emër të gjykatës. 

Mukabele-(mukabele)= shpagim. 

Mukabelexhi-(mukabeleci)= inspektor (kontrollor) në ushtri. 

Mukataa-(mukata‟a)= taksë vjetore mbi tregje, sipërmarrje vjetore  në një rrajon   

                                      të caktuar. 

Muktedil-(muktedil)= nxënës fillestar në medrese. 

Mustahfëz-(mustahfız)= mrojtës kalash. 

Mustakil-(mustakil)= i pavarur. 

Mutevasëf-(mutevasıf)= nxënës mesatar në medrese. 

Mutfak emini-(mutfak emini)= inspektori i kuzhinës. 

Myderis-(müderis)= mësues në medrese. 

Mydyr-(müdür)= drejtor, kryeadministrator i një nahije. 

Myfetish-(müfettiş)=inspektor. 

Myfti-(müfti)= zyrtar i lartë fetar islam i cili lëshon edhe fetva qoftë edhe në emër të  

                         shejhul islamit. 

Myhendis hane-(mühendis hane)= shkollë inxhinierie. 

Myhendishanei bahrije humajun-( mühendishane-i bahrije humayun )= shkolla Perandorake e 

Inxhinierise Detare. 

Myhendishanei Sulltan-(mühendishane-i Sultan) = shkolla perandorake e inxhinierisë. 

Myhri kumajun-(mühri humayun)= vula personale e sulltanit. 

Mylazim-(mülazim)= nëntoger. 

Mylk-(mülk)= pronë private gjatë kohës së Perandorisë Osmane. 

Mylk sahibi-(mülk sahibi)= zotëruesi i pronës private. 

Myltezim-(mültezim)= taksambledhës me sipërmarrje në një krahinë. 

Mymejizlik-(mümeyyizlik)= zyra e opiumit. 

Mynazara-(münazara)= debat, diskutim, studim, shqyrtim. 

Mynever-(münever)= intelektual. 

Mynexhim bashë-(münecim başı)= kryeastronom. 

Mynexhim-(münecim)= astronom. 

Mynshi-(münşi)= autoritet, personalitet, i njohur në fushën e letrave. 

Myselem-(müselem)= kalorës të ushtrisë osmane. 

Myshir- (müşir) = marshall. 

Mystedil-(müstedil)= nxënës i avancuar në medrese. 

Mytefenin zabit-(mütefennin zabit)= ushtarë të përgatitur (arsimuar). 



 

 

Myteferrika-(müteferrika)= reparte kalorësish nga shtresat e larta që mbanin uniforma  

                                  madhështore, të cilët detyrën e rojeve të nderit për sulltanin. 

Mytekaid-(mütekaid)= pensionist. 

Mytesarif-(mütesarif)= kryeadministratori (guvernatori) i një sanxhaku duke filluar nga vitet 

‟30 të shek. XIX.         

Myteselim-(mütesellim)= mëkëmbësi vendor i një guvernatori kur ky i fundit nuk  

                                          gjendej  në vendin e tij të punës ose kur ky vend pune ishte  

                                          bosh. 

Myteveli-(müteveli)= administrator, kujdetar. 

Nafia nazareti-(nafia nazareti)= ministria e punëve publike. 

Nahije-(nahiye)= krahinë. 

Nahiv-(nahiv)= sintaksë. 

Naib-(naib)= zëvendësi i kadiut, zyrtari më i lartë juridik e civil në nahije. 

Nakdi-(nakdi)= të holla. 

Nakibuleshraf-(nakibu-l eşraf)= pasardhësit e nderuar- kështu quheshin njerëzit që kishin  

prejardhjen nga soji i profetit Muhamed. 

Narh-(narh)= çmimi shtetëror (zyrtar) i një malli. 

Nazir-(nazir)= ministër. 

Nefer-(nefer)= ushtar i thjeshtë në forcat e armatosura. 

Nefes-(nefes)= himni i bektashinjve dhe shehilerëve. 

Nishanxhë-(nişancı)= përgjegjës arkivi.  

Nizamë xhedid-(nizam-ı cedid)= rregull (sistem) i ri, riorganizimi ushtarak që u bë në  

                                                     fund të shek. XVII, emër i korpusit të veçantë të  

                                                     këmbësorisë. 

Nizami alem-(nizam-i alem)= rendi i botës. 

Nizami xhedid-(nizami cedid)= rendi i ri. 

Nur-(nur)= ndriçim shpirtëror i shenjtërisë. 

Nuzul emini-(nuzul emini)= kryeintendenti, kujdesej për shpenzimet logjistike të ushtrisë  

                                              gjatë qëndrimit ose stacionimit të saj në kohë kur ajo kalonte  

                                              nga një zonë në tjetrën. 

Nuzul-(nuzul)= taksë në të holla që merrej nga fshatari dhe që përdorej qër të përballuar  

                          shpenzimet e ushtrisë gjatë qëndrimit nëpër shtetin ku kalonte ajo. 

Ok mejdanë-(ok meydanı)= sheshi i shigjetës, vendi ku përgatiteshin shigjetrët. 

Okë-(okka)= njësi peshe e barabartë zakonisht me 1283 gram. (=400 dirhem). 

Onbashë-(onbaşı)= rreshter. 

Orta bash-(orta baş)= komandant bataljoni. 

Orta-(orta)= njësi ushtarake (bataljon) në kohën e jeniçerëve. 

Oxhak-(ocak)= korpus, njësi e armatosur e jeniçerëve. 

Oxhak agasë-(ocak ağası)= kreu i jeniçerëve. 

Oxhak çëkma-(ocağı çıkma)= shih „kapëja  çëkma‟. 

Padishah-(padişah)= sovran, titull i lartë që u jepej sulltanëve.  

Patrona-(patrona)= ofiq që i jepej zëvendës komandantit të një skuadre në anije. 

Pasha kapësë-(paşa kapısı)= rezidenca e vezirit të madh (kryeministrit). 

Pashmakllëk-(paşmaklık)= të ardhurat që merrte valide sulltani, motrat, gratë dhe  

                                            shërbyeset e sulltanit nga haşet që zotëronin në provinca të  

                                            ndryshme të perandorisë. 

Pejk-(peyk)= postier, korrier i sulltanit. 

Pembe resmi-(pembe resmi)= taksqa e pambukut. 



 

 

Penxhik sistemi-(pencik sistemi)= kthimi i robërve në jeniçerë, një e pesta e plaçkës së  një 

beteje që i përkiste Sulltanit. 

Pijade-(piyade)= këmbësor. 

Raja-(raya)= popullsia fshatare në sistemin timarit. 

Rakabe-(rakabe)= e drejta e zotërimit absolut të tokës mga shteti. 

Rebiulahër-(rebi‟ul-ahiir)= muaji i katërt i muajit hënor. 

Rebiulevel-(rebi‟ul-evvel)= muaji i tretë i kalnedarit hënor. 

Redif-(redisf)= forca rezerviste. (këto forca filluan në vitin 1834). 

Reis kesedarë-(reis kededarı)= kryearkëtari. 

Reisi ajan-(reisi ayan)= kreu i ajanëve(fisnikëve). 

Reisul kutab-(reisul kutab)= kryesekretar. 

Resmi ba-( resm-i bağ)= taksa e vreshtës. 

Resmi bahçe-(resm-i bahçe)= taksave e frutave. 

Resmi benak-(resm-i benak)= taksa që paguante djali i sapomartuar i rajasë i cili punonte në 

tokën e feudalit. 

Resmi çajër-(resm-i çayır)= taksa e livadhit. 

Resmi çift-(resmi çift)= tatimi i pendës që merrej nga fshatari mysliman dhe jomysliman. 

Resmi fevakih-(resm-i fevakih)= taksa e frurtave. 

Resmi harir-(resm-i harir)= taksa e mëndafshit. 

Resmi kovan-(resm-i kovan)= taksa e mjaltit. 

Resmi kyvvare-(resmi küvvare)= taksa e mjaltit. 

Resmi mycerret-(resm-i mücerret)= taksa që paguante djali beqar i rajasë që punonte në tokën 

e feudalit. 

Resmi shira-(resm-i şira)= taksa e pekmezit. 

Resmi zemin-(resm-i zemin)= taksë për dynym. 

Rikabdar-(rikabdar)= bajtësi i yzengjive. 

Rikab agallarë-(rikab ağalarë)= kreu i yzengjive. 

Risale-(risale)= letra, traktate politike. 

Rixhali babi ali-(ricali bab-i ali)= oficerët më të lartë të Portës. 

Ruhsatije-(ruhsatiye)= taksa nga eksportet. 

Ryshtije-(ruştiye)= shkollë 9‟të vjeçare. 

Ruznamxhe defteri-(raznamce defteri)= regjistra të të ardhurave dhe shpenzimeve të  

                                                                 rëndësishme. 

Rysymati Xhihadije-(Rüsümat‟i Cihadiyye)= taksë e lustës së shenjtë e cilamerrej nga  

                                                                         dyqanet dhe tregjet për të siguruar  

                                                                         financimin e forcave ushtarake. 

Sadaret kajmakam-(sadaret kaymakam)= zëvendësi i kryevezirit kur ky i fundit gjendej jashtë 

Stambollit. 

Sadaret-(sadaret)= kryeministri. 

Sadrazam-(sadr-ı azam)= kryeministër. 

Sahibi arz-(sahib-i arz)= pronari i tokës. 

Sahni medrese-(sahn-i medrese)= shkollat e drejtësisë në oborrin sulltanor. 

Salname-(salname)= vjetar statistikor zyrtar të shtetit. 

Sanaji mektebi= shkollë industriale. 

Sanxhak bej-(sancak bey)= shih “mytesarif”. 

Saraji amire-(saray-i amire)= pallati perandorak. 

Sarf-(sarf)= morfologji. 

Sarkçëbashë-(sarkçıbaşı)= përgjejgësi i mbajtjes së turbanit. 

Saz shıri-(saz şıri)= raqpsodi. 



 

 

Sedar-(sedar)= kryekomandant. 

Sedaret kethydasë-(sedaret kethüdası)= ndihmës i vezirit të madh që merrej me punër  

                                                                 e brendëshme, më vonë ishte ministër i  

                                                                 brendshëm. 

Sefaretname-(sefaretname)= raporte të dërguar nga ambasadat. 

Sefer-(sefer)= muaji i dytë i kalendarit hënor. 

Sejahatmane-(seyahatname)= udhëpërshkrim. 

Sejid-(seyyid)= person me origjinë nga familja e profetit Muhamed. 

Sekban-(sekban)= ushtarë të njësive të jeniçerëve që  kujdeseshin për qentë në pallatin  

                              e korpusin e jeniçerëve.  

Sekbani xhedid-(sekban-i cedid)= korpusi i ri sekbanëve. 

Senedi itifak-(sened-i itifak)= aktmarrëveshje. 

Serahur-(serahur)= ata që kujdeseshin për stallat dhe që ishin spezialistë për rritjen e  

                               kuajve. 

Serasker-(serasker)= kryekomandant. 

Serdar-(serdar)= komandant lokal i jeniçerëve. 

Serveti funun-(servet-i funun)= thesaret e shkencës, kështu u quajt revista e botuar më  

                                                  1891 e cila fillimisht ishte revistë shkencore popullore,  

                                                  më pas u quajt kthye në një revistë letrare artistike. 

Sejfi-(seyfi)= njerëzit e shpatës. 

Spahi-(sipahi)= kalorës. 

Shahinxhi-(şahinci)=shih shakërxhë. 

Shahname-(şah-name)= vepër poetike-romantike hartuar nga Firdusiu, kushtuar  

                                       monarkëve të lashtë persianë. 

Shakird-(şakird)= asistent, nxënës, çirak, praktikant. 

Sharkë-(şarkı)= këngë. 

Shathijatë safijane-(şathiyat-ı safiyane)= shkrime satirike për msiticizëm 

Shebkë hindi-(şebk-ı hindi)= stil shkrimi që filloi të përdorej në shek. XVI. Në letërsinë  

turke të Divanit hyri në shek. XVI. 

Shejhul islam-(şeyhül islam)= autoriteti më i lartë teologjik e administrativ i fesë  

                                                 İslame në Perandorinë Osmane. 

Shehzade-(şehzade)= kështu quheshin djemtë e sulltanëve, princ trashëgimtar. 

Sherh-(şerh)= komentar. 

Sherif-(şerif)= pasardhës i profetit Muhamed. 

Sheri-(shr‟i)= fetar. 

Sheri sherif-(şer‟i şerif)= ligji i shenjtë. 

Sherije sixhilleri-(şeriye sicilleri)= regjistrat e gjykatës së sheriatit. 

Sheval-(ssevval)= muaji i dhjetë i kalendarit hënor. 

Shifahane-(şifahane)= spital. 

Shira-(şira)= lëngu i rruhsit (musht). 

Shuraji Devlet-(Şuray-i Devlet)=këshilli i shtetit. 

Shura tezkireleri-(şura tezkireleri)= jetëshkrime të poetëve. 

Shube-(şube)= degë, seksion. 

Sibjan-(sibyan)=shkollë fillore. 

Silahdar aga-(silahdar ağa)= roja i armëve të sulltanit. 

Silahdar-(silahdar)= armëmbajtësi (ruajtësi) në pallat. 

Siyakat-(siyakat)= lloj shkrimi osmanisht. 

Spahi-(sipahi)= kalorës që zotëronin një pronë tokësore përkundrejt detyrimeve ushtarake  

dhe shkonte në luftë me shpenzimet e veta. 



 

 

Spahizade-(spahizade)= pasardhës i bejlerëve. 

Subash-(subaş)= qeveritar i një njësie administrative; komandant ushtarak. 

Surrei humajun-(surrei humayun)= dhurata vjetore mesatare që sulltani bënte për Mekën dhe 

Medinën. 

Sursat bedeli-(susrsat bedeli)= taksa e sursatit kur paguhej në të holla. 

Sursat zahiresi-(sursat zahiresi)= taksa e sursatit kur merrej (paguhej) me prodhime    

                                                      bujqësore. 

Sursat-(sursat)= sasia qqë merrej nga prodhimet bujqësore të cilat pqërdoreshin për nevojat e 

ushtrisë. 

Suvari-(suvari)= kalrës. 

Syrsat zahiresi-(sürsat zahiresi)= ushqimet që bliheshin nga banorët përrethpër nevojat e 

ushtarëve të stacionuara në një vend menzil. 

Syryxhy-(sürücü)= kështu quhej zyrtari i devshirmesi cili regjistronte me të gjitha të  

                              dhënat emrat e fëmijëve dhe të rinjve që rekrutoheshin në përputhje  

                              me ligin e devshirmes. 

Sytyrban-(sütürban)= ato që kujdeseshin për devetë në oxhakun (korpusin) e jeniçerëve. 

Tabur-(tabur)= bataljon. 

Tahrir defter-(tahrir defter)= regjistra mbi popullatën dhe taksat. 

Takrir-(takrir)= shih “tehis”. 

Takvimi vakaja-(Takvim-i vakaya)= kalendari i ngjarjeve. 

Talik-(ta‟lik)= një lluoj shkrimi i shrirë që përdorej nga sekretarët e sheriatit të cilët  

                         shërbenin në zyrat e kadiut, kazaaskerit dhe të shejhus islamit. 

Talimhane-(talimhane)= shkollat e stërvitjes, qendrat stërvitore. 

Tanzimat-(tanzimat)= reforma, shumësi i emërit arab tanzim. 

Tanzimati Hajrije-(tanzimat-ı hayriye)= reformat perandorake të shpallura më 1839. 

Tapu-(tapu)= akt zotërimi pronësie. 

Tapu resmi-(tapu resmi)= ataksa e tapisë. 

Tasarruf-(tasarruf)= e drejta e fshatarit për të punuar ose shfrytëzuar tokën. 

Tasavuf-(tasavvuf)= misticizëm. 

Tasfijecilik-(tasfiyecilik)= pastrim i gjuhës nga fjalët e huaja. 

Tashllama-(taşlama)= vjershë popullore satirike. 

Tebdil gezme-(tebdil gezme)= takime të sulltanit me publikun. 

Tefsir-(tefsir)= interpretim i Kur‟anit. 

Teemen-(teğmen)=nëntoger 

Telhis-(telhis)= propozime të vezirëve të cilat i paraqiteshin sulltanit. 

Tematy defteri-(tematü defteri)= regjistër mbi të ardhurat dhe pronat e popullsisë. 

Tenvin-(tenvin)= shenjë që përdoret në vend të zanoreve  në arabisht dhe osmanisht.  

Terek-(terek)= regjistër ku shënoheshin pronat  e një personi që ka ndërruar jetë.  

Terfi-(terfi)= gradim. 

Tersamei amire-(terasane-i amire)= flota detare shtetërore. 

Terxhyman-(tercüman)= përkthyes. 

Teshkilat ve teshrifat kanunnamesi-(teşkilat ve teşrifat kanunnamesi)= kodi i organizimit  dhe 

i ceremonive. 

Teshrifatçë-(teşrifatçı)= nëpunës që shënonte dhuratat që merrte ose që jepte Sulltani 

Teshrifat kalemi-(teşrifat kalemi)= byroja e ceremonive. 

Teshrifat katibi-(teşrifat katibi)= sekretaria e ceremonive. 

Tevarihi Ali Osman-(tevarih-i Al-i Osman)= historia osmane. 

Tevhid-(tevhid)= monoteizëm. 

Tevhidi tedrisat kanunu-(tevhid-i tedrisat kanunu)= kodi i unifikuar i edukimit. 



 

 

Texhhisat-(techisat)=pajisje 

Tezkere-(tezkere)= vërtetim, dokument që jepet për të dëshmuar mbarimin e  

                                shërbimit ushtarak. 

Tezkire-(tezkire)= liçensë. 

Tezkirexhi-(tezkireci)= nëpunës që përgatiste liçensat. 

Tëbhanei amire-(tıbhane-i amire)= shkolla mjekësore perandorake 

Timar-(timar)= pronë tokësore e zotëruar me detyrime ushtarake ose administrative; të 

ardhurat e kësaj prone arrinin deri në 19999 akçe. 

Tirger-(tirger)= harqe punues 

Top juvarllë-(top yuvarlığı)= gjyle topi. 

Topçu oxhak-(topçu ocağı)= reparti i artiljerëve. 

Tophane-(tophane)= fonderi. 

Tugay-(tugay)=brigadë 

Tugeneral-(tuğgeneral)=gjeneral brigade. 

Tugra-(tuğra)= monogrami perandorak (vula, nëshkrimi) që përdorta çdo sulltan. 

Tuj-(tuğ)= bisht kali që mbahej nga zyrtar i lartë osman, numri i tujve që mbante tregonte 

edhe pozitën që kishte në hierarkinë shtetërore. Sulltani mbante gjashtë tuje të tilla. 

Turunxhu-(turuncu)= personi që përkujdesej për qentë e gjurtisë në saraj. 

Tymen-(tümen)=divizion. 

Tyrk dernei-(türk derneği)= shoqatë turke. 

Tyrkcuylyyn esasllarë-(türkcülüğün esalları)= bazat e turqizimit. 

Tyrkije tyrkçesi-(türkiye türkçesi)= turqqishtja e Turqisë. 

Tyrkleshmek-(türkleşmek)= turqizim. 

Tyrky-(türkü)= këngë popullore (folklorike). 

Ulema-(ulema)= dijetar. 

Ulufe defterleri-(ulufe defterleri)= regjistrat e rrogave. 

Vaiz-(vaiz)= predikues. 

Vali-(vali)= guvernator i një vilajeti. 

Vakajë Hajrije-(vaka-yı hajriyye)= ngjarje fatlume. Kështu u quajt përmbysja që  

                                                          ndodhi kur u shpërnda i gjithë korpusi i  

jeniçerëve më 1826.  

Vakëf-(vakıf)= fondacion fetar bamirësie, prona tokësore ne pronësi të institucioneve  

                         fetare. 

Valide sulltan-(valide sultan)= nëna e sulltanit. 

Varidat-(varidat)= të ardhura. 

Vekil-(vekil)= përfaqësues. 

Vekilharxhë-(vekilharcı)= intendenti. 

Velendesh-(velendeş)= shih „ferzendi spahi‟. 

Vehabi-(vehabi)= urdhër islamik konservator i cili u shfaq në shek. XVIII dhe u përhap 

sidomos në vendet arabe.  

Vexhize-(vecize)= epigram. 

Veziri azam-(veziri azam)= kryeministri (veziri i madh). 

Vilajet-(vilayet)= prefekturë, është quajtur edhe ejalet ose pashallëk. 

Vilajet mearif mydyrijeti-(vilayet mearif müdüriyeti)= drejtori arsimore e vilajetit. 

Vojvoda-(voyvoda)= personi i caktuar nga veziri i madh për të administruar haşet dhe për të 

mbledhur të ardhurat e tyre. 

Xhebeli-(cebeli)= kalorës që shoqëronte spahiun në luftë por kishte raste kur ky i fundit 

dërgonte vetëm atë. 



 

 

Xhebelu-(cebelu)= ushtarë të caktuar nga vezirët për të mbledhur të mbleshur së bashku me 

vojvodët të ardhurat nga haşet. 

Xhedik timar-(cedik timar)= timare të vogla që u jepeshin në vend të rrogës nëpunësve ose 

ushtarakëve të gradave të ulëta. 

Xhelali-(celali)= urdhëri fetar i themeluar nga Xhelaledin Rrumi, më pas ky urdhër u  

                           quajt Mevlevi. 

Xhemazijulahër-(cemaziyuul-ahiir)= muaji i gjashtë i kalendarit hënor. 

Xhemazijulevel-(cemaziyu‟l-muaji i pestë i kalendarit hënor. 

Xheza kanunnamesi-(ceza kanunnamesi)= kodi penal. 

Xhizje-(cizye)= taksë që paguhej nga shtetasit jomyslimanë të Perandorisë. 

Xhizjedar-(cizyedar)= nëpunësi që mblidhte taksën e xhizjes. 

Zarari lahm-(zarari lahm)= diferenca e çmimit që paguante shteti kur një okë mish  

                                            kushtonte më shumë se 3 akçe. 

Zavije-(zaviye)= vendqëndrim për adhurim i dervishëve, institucion fetar islam. 

Zemistanije-(zemistaniye)= uniforma ushtarake dimërore. 

Zenberekçi bashë-(zenberekçi başı)= komandanti i shegjetarëve. 

Zenberekçi-(zenberekçi)= shigjetar. 

Ziamet-(ze‟amet)= pronë tokësore në zotërim me kushte, zotëruesi i saj ishte i detyruar të 

kryente shërbime ushtarake dhe administrative; të ardhurat e këtij  

                               zotërimi ishin deri ne 999.999 akçe. 

Zilhixhe-(zi‟l-hicce)= muaji i dymbëdhjetë i kalendarit hënor. 

Zilkade-(zi‟l-ka‟de)= muaji i njëmbëdhjetë i kalendarit hënor. 

Zihger-(zihhger)= mburojepunues. 

Zimmi-(zimmi)= subjekte  jomyslimanë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. Turqizmat në leksikun e shqipes së sotme 

 

 

8.1 Tipologjia e turqizmave të shqipes 

 

Sa herë që na duhet të përballemi me huazimet leksikore nga turqishtja në shqipe jemi të 

detyruar të ndalemi te problemi i origjinës së huazimit, që me fjalë të tjera mishërohet tek 

dilema turqizëm apo orientalizëm? Duhet ta themi që në krye se vetë termi orientalizëm 

përbën në fakt një zgjidhje të palumtur kompromisi, ngaqë me të zakonisht kuptohet çdo fjalë 

a njësi joturke,  që origjinalisht i takon ndonjërës prej gjuhëve si persishtja, arabishtja etj. Ky 

definicion me zanafillë empirike nuk i përgjigjet së vërtetës.  Në një kuptim më të gjerë edhe 

turqizmat e njohura e të  pranuara si të tilla për shqipen  janë  po ashtu orientalizma. Nga ana 

tjetër, edhe sikur ta pranonim termin e konceptin orientalizëm me vlerën që i është dhënë nga 

tradita jonë e deritanishme e studimeve në këtë lëmë, do të na duhet që brenda të 

ashtuquajturave orientalizma të dallojmë elementet me prejardhje arabe, perse, siriane etj. E 

këto janë gjithsesi gjuhë me të cilat shqipja ka pasur pak ose aspak kontakte të drejtpërdrejta. 

Prandaj edhe me termin e paqëlluar orientalizëm nuk kemi gjasa të shkojmë larg. Mendja ta 

do që turqishtja të ketë shërbyer si gjuhë ndërmjetësuese edhe për mjaft nga njësitë me 

origjinë arabe, perse, siriane. Sipas këtij këndvështrimi, termi orientalizëm nuk është gjë 

tjetër veçse arma e pamundësisë tonë për ta përcaktuar drejt prejardhjen e elementit të 

huazuar. Ngjan se edhe shndërrimet e llojeve të ndryshme  që kanë pësuar elementet e 

huazuara nga këto gjuhë, në shqipe, me ose pa ndërmjetësimin e turqishtes, nuk të ndihin 

shumë për të përcaktuar drejt gjuhën dhënëse, madje duket se ato të shtyjnë gati 

pashmangshmërisht tek ideja e një klasifikimi të tillë binar(ikili). Pa dyshim edhe ldhjet e 

ngushta mes turqishtes, persishtes, arabishtes dhe gjuhëve të tjera të arealit aziatik kanë 

pjesën e tyre në këtë problematikë. Fjala vjen, njësi të tilla si: ramazan-ramadan, bej-beg, 

meazallah-mazallah, mysliman-musliman, Muhamet-Muhamed, Behxhet-Behced, etj, nga të 

cilat njëra ngjan si e huajtur drejtpërsëdrejti nga turqishtja e tjetra nga arabishtja ose 

persishtja, edhe pse ndonjëherë ndryshimet duket që janë përftuar brenda shqipes e sipas 

ligjësive të kësaj gjuhe (zekat-zeqat, pejgamer-pejgamber, pamuk-pambuk, Kemal-Qemal, 

Fikret-Fiqret, ...etj), ose për shkak të identifikimit shpërdorues (ishalla-inshallah, marshalla-

marshallah, karafil,karajfil-karanfil, hoshgjetën- hosh gjeldin, hoshgeldin)  e favorizojnë deri 

diku klasifikimin binar që zumë ngoje më sipër, çka në terma të rezultateve të shpie në 

ndarjen „e padrejtë‟ të turqizmave prej orientalizmave të tjera. 

Për identifikimin korrekt të turqizmave dhe dallimin e tyre prej orientalizmave e, në mënyrë 

të veçantë prej arabizmave, na ndihmojnë tiparet dalluese mes këtyre gjuhëve. Siç dihet, 

turqishtja nuk e ka në inventarin e fonemave th-në e dh-në. Ajo u përgjigjet atyre 

përkatësisht me s e z. Gjuha arabe i shfaq të dyja fonemat e lartpërmendura prandaj prania e 

tyre në fjalë të burimit lindor mund të na shërbejë si një kriter i plotvlerëshëm për 

përcaktimin e saktë të origjinës së huazimit
369

. Në shqip fjalën hadith, me kuptimin fjalë e 

thënë, këshillë ose urdhëresë e profetit Muhamed, e gjejmë edhe me trajtën hadis. Në këtë 

rast nuk është e vështirë të dalim në përfundimin se trajta me th na ka mbërritur prej 

arabishtes, ndërsa ajo me s prej turqishtes, si, Osman-Uthman, sevap-thevap etj. 

Po ashtu,  prania e afrikates ç në turqisht dhe persisht na ndihmon t‟i veçojmë huazimet prej 

këtyre gjuhëve nga ato prej arabishtes ku kjo fonemë mungon. Besojmë se na kanë mbërritur 
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prej ose nëpëmjet turqishtes fjalët çengel, çoban, çekiç, çarçaf, çati, kiç. Më interesante bëhet 

tabloja kur afrikatja ç shfaqet edhe në fjalë për të cilat dihet mirëfilli se etimoni(rrënja) është  

arabe. I takojnë kësaj klase fjalët, çorape e ilaç, që në shqipe duket të kanë ardhur përmes 

turqishtes. E para në arabisht tingëllon si xhurab, ndërsa e dyta ilaxh.    

Dihet që në arabisht mungon mbylltorja e shurdhët p. Në fjalët ku turqishtja shfaq p 

arabishtja shtie në punë mbylltoren e zëshme b. Prandaj fjala  bazar Ŕ pazar, sipas nesh kanë 

hyrë në shqip me ndërmjetësimin e turqishtes. Më e vështirë paraqitet situata në lidhje me 

palatalen e zëshme gj. Ajo mungon në turqisht e arabisht dhe shfaqet në persisht. Në shqipe 

kemi jo pak fjalë të burimit lindor që e përmbajnë këtë fonemë, të cilat në mungesë të 

argumenteve të tjera alternative lipset t‟i mbajmë si „persizma‟. E tillë është, fjala vjen, njësia 

gjaur (me kuptimin pagan,  i metë, budalla, naiv e përdorur nga Noli në përkthimin e Rubaive 

të Omar Khajamit). Të njëjtën fjalë në shqip e gjejmë dhe në trajtën kaur-kaurr, por me një 

kuptim pak më të ndryshëm. Ajo përdoret rëndom për të shënuar të krishterët. Nëse për 

trajtën e parë nuk kemi arsye të dyshojmë që vjen drejtpërdrejt nga persishtja nën penën e 

Nolit, trajta e dytë na shpie tek depërtimi nëpërmjet turqishtes, ku e njëjta fjalë dëgjohet si 

gaur,gavur. E së njëjtës lagje ngjan të jetë edhe njësia gjylistan (vendi i trëndafilave), e 

ardhur drejtpërdrejt nga persishtja si pjesë e titullit të veprës Gjylistani dhe Bostani e poetit të 

madh pers Saadiut e përkthyer nga Vexhi Buharaja. Na duket e udhës të shtojmë se fjala 

është për huazime librore të ardhura në shqip përmes përkthimit ose siç njihet ndryshe 

transmetimit të tërthortë të teksteve.  

Për një varg tjetër fjalësh të burimit lindor të cilat në shqip dalin me një gj kryesisht në 

pozicion nistor si për shembull gjergjef, gjol, gjemi, gjerdek, gjerdan, gjynah e që 

përgjithësisht mbahen si turqizma, shpjegimi më logjik duket ai i palatalizimit (qiellzorizimit) 

të faringales g para një zanoreje. E ky është një zhvillim i brendshëm i shqipes, të cilin e 

hasim edhe në huazime nga gjuhë të tjera p.sh. greqishtes gymnasio shqipja i përgjigjet me 

gjimnaz.  

Edhe në sistemin e zanoreve gjejmë jo pak elemente me vlerë identifikuese. Të njohura 

mirëfilli nga shqipfolësit e veçanërisht prej predikuesve dhe praktikantëve të fesë islame  që 

është i lehtë verifikimi i dallimeve të huazimeve turke v.s arabe si devlet Ŕ dëvletç 

U-së të arabishtes turqishtja i përgjigjet me Ŕy, musliman- mysliman, mubarek Ŕ mybarek etj. 

a-ja e persishtes ka dhënë e në turqisht, bakar-bekar, bereket-barakat, 

k-së të arabishtes dhe turqishtes shqipja i përgjigjet me Ŕq; Kemal Ŕ Qemal, Kani Ŕ Qani, 

Kamil Ŕ Qamil etj. 

Zanorja y, ë, dhe o nuk gjendet në arabisht, fjalë si, sabër, hatër, hayër, müsliman, Omer, 

Osman janë të turqishtes së periudhës osmane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

8.2 Leksiku  

 

 Ga Ŕ gastronomia  

 Ve Ŕ veshje, shtëpi  

Fa Ŕ familje, etnokulturë, antropokulturë  

Ka Ŕ kafshë   

Bi Ŕ bimë  

Mm Ŕ Materiale ndërtimi dhe metale  

Tr Ŕ tregtia, masat dhe pesha, 

Jq  Ŕ jeta qytetare  

Fe Ŕ feja 

To Ŕ toponponimet  

 

Shqip – Turqisht   Ga Ve Fa  Ka  Bi  M

m  

Tr  Jq  Fe  To   

Abdest Ŕ abdest          +  

Abdestane Ŕ

abdesthane  

 +         

Abrash Ŕ abraş  +         

Adet Ŕ adet          +  

Afion Ŕ afyon      +      

Ahiret Ŕ ahiret          +  

Ahur Ŕ ahır         +   



 

 

Ajet Ŕ ajet          +  

Akrep Ŕ akrep     +       

Aksham Ŕ akşam          +  

All Ŕ al (e kuqe alle)  +         

Allaça Ŕ alaça  +         

Allah Ŕ allah          +  

Allçi Ŕ alçı       +     

Allëshverish - alış 

veriş 

+          

Alltun Ŕ altın (flori)  +         

Anason Ŕ anason  +          

Ane Ŕ anne    +        

Arpaxhik Ŕ arpacık      +      

Arpaxhik Ŕ arpacık  +          

Arshun Ŕ arshın   +         

Ashçi Ŕ aşçı  +          

Ashçibash - aşçı başı  +          

Aski Ŕ askı   +         

Asllan Ŕ arslan     +       



 

 

Astar Ŕ astar   +         

At Ŕ at     +       

Atë Ŕ ata    +        

Atesh Ŕ 

ateş<öteş<otaş 

+          

Avlli Ŕ avlu         +   

Azdis Ŕ azmak            

Baba Ŕ baba    +        

Baçe Ŕ bahçe +          

Badana Ŕ badana         +   

Badem Ŕ badem      +      

Badem Ŕ 

badem/badan 

+          

Badjava Ŕ bedava 

(nga persisht badi 

hava Ŕ kohë e keqe 9 

       

+ 

   

Bahçallëk Ŕ bahçelik           + 

Bahçevan Ŕ bahçevan  +          

Bajate Ŕbayat  +          

Bajram Ŕ bayram          +  

Bakall Ŕ bakkal +          



 

 

Bakër Ŕ bakır       +     

Baklla Ŕ bakla      +      

Baklla Ŕ bakla +          

Bakllava Ŕ baklava +          

Bakrash Ŕ bakraç +          

Ballkon Ŕ balkon          +   

Balta Ŕ balta +          

Bamje Ŕ bamya      +      

Bamje Ŕ bamya +          

Barak Ŕ barak   +         

Barbun Ŕ barbun +          

Barbun Ŕ barbunya     +       

Barbunjë Ŕ barbunya +          

Bardak Ŕ baldak +          

Bardhak Ŕ bağırdak +          

Barut Ŕ barut       +     

Bashlik - bashllëk  +         

Bashmak Ŕ başmak   +         



 

 

Basme Ŕ 

batman/basman/bezm

e 

 +         

Bat Ŕ bat     +       

Bat Ŕ bat  +          

Baxha Ŕ baxha         +   

Baxhanak Ŕ baxhanak    +        

Bëbrek Ŕ 

böbrek/bögöre 

+          

Beden Ŕ beden   +         

Bedetsen Ŕ bedesten   +         

Begenis Ŕ beğenmek           

Behar Ŕ bahar/baharat +          

Bektashi Ŕ bektashi          +  

Berber Ŕ berber   +         

Bereqativers Ŕ 

bereket versin 

+          

Bërxollë Ŕ pirzola +          

Bezdis Ŕ bezmek              

Bezë Ŕ bez   +         

Biçak Ŕ bıçak   +         



 

 

Bilbil Ŕ bülbül     +       

Bilur Ŕ billur       +     

Binish Ŕ biniş  +         

Birrahane Ŕ birahane +          

Bitis Ŕ bitmek            

Boaz Ŕ boazsı  +         

Boçe Ŕ bohça   +         

Bogaze Ŕ 

boğaz/boguz 

+          

Bojaci - boyacı  +         

Bojë Ŕ boya  +         

Bostan Ŕ bostan      +      

Bostan Ŕ bostan +          

Bostanxhi Ŕ bostancı  +          

Bozë Ŕ boza/boço +          

Bua Ŕ boğa     +       

Buhar Ŕ buhar  +          

bulgur/bargala +          

Bullamaç Ŕ +          



 

 

bulamaç/bulgama 

Burç Ŕ burç/borç +          

Burma Ŕ burma   +         

But Ŕ but  +          

Buzak Ŕ buzağı     +       

Byrazer Ŕ birader     +        

Byrd Ŕ bürd   +         

Byrek Ŕ börek +          

Byrek Ŕ börek +          

Byzylyk - bilezik  +         

Çadër Ŕ çadër         +   

Çadër Ŕ çadra   +         

Çaj Ŕ çay  +          

Çajci Ŕ çaycı  +          

Çajhanë Ŕ çayhane  +          

Çajir Ŕ çayır      +      

Çakall Ŕ çakal     +       

Çakmak Ŕ çakmak   +         



 

 

Çallmë Ŕ çallma   +         

Çalltis Ŕ çalmak            

Çam Ŕ çam      +      

Çanak Ŕ çanak  +          

Çarçaf Ŕ çarçaf   +         

Çardak Ŕ çardak          +   

Çark Ŕ çark   +         

Çarshi Ŕ çarshı         +   

Çati Ŕ çatı  +         

Çeki Ŕ çeki  +          

Çekmexhe Ŕ çekmece   +         

Çelenk Ŕ çelenk   +         

Çelik Ŕ çelik       +     

Çember Ŕ çember   +         

Çëmlek Ŕ çömlek  +          

Çengel Ŕ çengel   +         

Çengel Ŕ çengel  +          

Çëpllak Ŕ çıplak   +         



 

 

Çerge Ŕ çerge   +         

Çerge Ŕ çerge   +         

Çezme Ŕ çeşme         +   

Çezme Ŕ çeşme  +          

Çibuk Ŕ çubuk   +         

Çiçek Ŕ çiçek      +      

Çifçi Ŕ çiftçi  +          

Çiflig Ŕ çiftlik  +          

Çift Ŕ çift   +         

Çifte Ŕ çifte   +         

Çikrik Ŕ çıkrık   +         

Çikrik Ŕ çıkrık  +          

Çile Ŕ çile   +         

Çilte Ŕ şilte   +         

Çinar Ŕ çınar      +      

Çinar i Ŕ çınar           + 

Çini Ŕ çini  +          

Çirak Ŕ çırak +          



 

 

Çizme Ŕ çizme   +         

Çoban Ŕ çoban  +          

Çorap Ŕ çorap   +         

Çorbë Ŕ çorba/şorba +          

Çotra Ŕ çotra  +          

Çuhë Ŕ çuha   +         

Çyryk Ŕ çürük/çirik +          

Dağarcik Ŕ dağırcık   +         

Dajak Ŕ dayak         +   

Dajë Ŕ daya    +        

Dallak Ŕ dalak  +          

Dalldis Ŕ dalmak            

Damixhan Ŕ 

damacana 

+          

Davlunbaz Ŕ 

davlumbaz  

+          

Demiroxhak Ŕ demir 

oxhğı  

          

Derhem Ŕ dirhem        +    

Dervish Ŕ dervish          +  



 

 

Dervish Ŕ dervish          +  

Destmëll Ŕ destmal   +         

Deve Ŕ deve     +       

Deve Ŕ 

deve/deveci/tebey 

+          

Dezdare Ŕ dizdar           + 

Dibek Ŕ dibek, dübek  +          

Dimi‟q Ŕ dimi   +         

Dinar Ŕ dinar        +    

Direk Ŕ direk         +   

Dizlik Ŕ diz‟lik  +         

Dollama Ŕ dolama   +         

Dollandërsi Ŕ 

dolanmak  

          

Dollap Ŕ dolap  +          

Dollma Ŕ dolma  +          

Domuz Ŕ domuz     +       

Donat Ŕ donat   +         

Donatis Ŕ donatmak            



 

 

Doru Ŕ doru   +         

Duman Ŕ duman      +      

Durak Ŕ durak           + 

Dut Ŕ dut      +      

Dut Ŕ dut  +          

Duvak Ŕ duvak   +         

Dërdëllis Ŕ 

dırdırlamak  

          

Dyqan Ŕ dükkan         +   

Dyqan Ŕ 

dükkân/dükkâncı 

+          

Dysheme Ŕ döşeme    +         

Dystoj Ŕ düzmek            

Dyzinë Ŕ düzine        +    

Elbasan Ŕ ilbasan           + 

Elmaz Ŕ elmas       +     

Elmaz Ŕ elmas   +         

Endaze Ŕ endaze  +         

Entari Ŕ entari   +         



 

 

Erguvan Ŕ erguvan      +      

Erishte Ŕ erişte  +          

Etek Ŕ etek   +         

Ezhder     +       

fağfur (hamuru) +          

Fajde Ŕ faiz         +    

Fasule Ŕ fasulye      +      

Fasule Ŕ fasulye  +          

Fëndëk Ŕ fındık      +      

Fëndëk Ŕ fındık +          

Ferece Ŕ ferace   +         

Fes Ŕ fes   +         

Feslegen Ŕ fesleğen      +      

Fidan Ŕ fidan      +      

Filxhan Ŕ 

fincan/filcan 

+          

Firuze Ŕ firuze       +     

Fistiqe Ŕ fıstık            

Fistiqe Ŕ fıstık      +      



 

 

Fitil Ŕ fitil   +         

Fuçi Ŕ fıçı  +          

Furrë Ŕ fırın +          

Furtunë Ŕ fırtına         +   

Fustan Ŕ fistan   +         

Futa Ŕ futa   +         

Gargara Ŕ gargara  +          

Gargarë Ŕ gargara   +         

Gjegjef Ŕ gergef  +         

Gjerdan Ŕ gjerdan   +         

Gjerdanlik Ŕ 

gerdanlik  

 +         

Gjevrek Ŕ 

gevrek/kebereg 

+          

Gjezdis Ŕ gezmek            

Gjylaç Ŕ güllaç +          

Gjym Ŕ güm   +         

Gjynah‟f Ŕ günah          +  

Gjyslyke - gözlük  +         



 

 

Gonxhe Ŕ gonca      +      

Gurabiye - kurabije +          

Gyl Ŕ gül      +      

Gyvez Ŕ güvez   +         

Hajat Ŕ hayat         +   

Hajër Ŕ hayır          +  

Hale Ŕ hela         +   

Halhal Ŕ halhal    +         

Hallate Ŕ halat   +         

Hallë Ŕ hala    +        

Hallkë Ŕ halka   +         

Hallvë Ŕ 

helva/helvacı 

+          

Hamajli Ŕ hamayıl   +         

Hamam Ŕ hamam        +   

Hambar Ŕ ambar         +   

Hambar Ŕ 

ambar/anbar 

+          

Han Ŕ han         +   



 

 

Han Ŕ han  +          

Hani i Ŕ han           + 

Hap Ŕ hap  +          

Haraç Ŕ haraç        +    

Harar Ŕ harar   +         

Hare Ŕ hare   +         

Harem Ŕ harem         +   

Harnup Ŕ harnup      +      

Harnup Ŕ harnup  +          

Harram Ŕ haram          +  

Harxhë Ŕ harç       +    

Hasër Ŕ hasır   +         

Hashash Ŕ hash‟hash     +      

Hashhash Ŕ haşhaş +          

Hashure Ŕ aşure  +          

Havan Ŕ havan  +          

Havllu Ŕ havlu  +         

Havuz Ŕ havuz         +   



 

 

Havuz Ŕ havuz  +          

Haxh Ŕ hac         +  

Haxhi Ŕ hacı         +  

Hejbe Ŕ heybe   +         

Hendek Ŕ hendek         +   

Hesap Ŕ hesap       +    

Hindi Ŕ hindi     +       

Hindi (pulë hindi) Ŕ 

hindi  

 +         

Hisë Ŕ hisse        +    

Hoshaf Ŕ hoşaf  +          

Hoshmerin Ŕ 

höşmerim 

+          

Hunda Ŕ burun otu      +      

Huni Ŕ huni  +          

Hurmë Ŕ hurma      +      

Hurmë Ŕ hurma  +          

Hut Ŕ hüd‟hüd     +       

Ibrik - 

ibrik/evrik/öprük/ıbrı

k 

+          



 

 

Ide Ŕ iğde  +          

Imambajëlldi -  

imambayıldı 

+          

İbrishim - ibrişim  +         

İde Ŕ iğde      +      

İhram Ŕ ihram   +         

İmam Ŕ imam         +  

İnxhi Ŕ inci   +         

İslam Ŕ islam          +  

Jahni Ŕ jahni +          

Jahni Ŕ papaz yahnisi +          

Jakë Ŕ yaka   +         

Jaki Ŕ yakı      +     

Japënxhik Ŕ yapıncak    +         

Jaratis Ŕ jaratmak            

Jasemin Ŕ yasemin      +      

Jelek Ŕ yelek   +         

Jelkovan Ŕ yelkovan     +       

Jemeni Ŕ yemeni   +         



 

 

Jeran Ŕ yeran           + 

Jonxhë Ŕ yonxha      +      

Jufka Ŕ 

yufka/yukaçi/yubka 

+          

Jylaf Ŕ yulaf +          

Kaçamak Ŕ kaçamak  +          

Kaçkaval Ŕ kaşkaval  +          

Kadajif Ŕ kadayıf  +          

Kadife Ŕ kadife   +         

Kafaz Ŕ kafes   +         

Kafe Ŕ kahve      +      

Kafe Ŕ kahve/kahveci +          

Kaftan Ŕ kaftan    +         

Kajësh Ŕ kayiş  +         

Kajgana Ŕ kaygana  +          

Kajmaklije Ŕ 

kaymaklı 

+          

Kajsi Ŕ kayısı      +      

Kajsi Ŕ kayısı +          



 

 

Kajtan Ŕ kaytan   +         

Kala Ŕ kale        +   

Kalaj Ŕ kalay       +     

Kaldrëm Ŕ kaldırım         +   

Kalkan Ŕ kallkan   +         

Kallkan Ŕ kalkan         +   

Kallpak Ŕ kalpak   +         

Kallup Ŕ kallëp   +         

Kalploj Ŕ kaplamak            

Kalup Ŕ kalıp         +   

Kamësh Ŕ kamısh      +      

Kanal Ŕ kanal         +   

Kanara Ŕ kanara  +          

Kandar Ŕ kantar   +         

Kapak Ŕ 

kapak/kapgak 

+          

Kapë Ŕ kap  +          

Kapllama - kaplama  +         

Kapllan Ŕ kaplan     +       



 

 

Kaptoj Ŕ kapmak            

Karabina Ŕ bina        +   

Karafil Ŕ karanfil       +      

Karpuz Ŕ karpuz      +      

Karpuz Ŕ 

karpuz/karpuzçi 

+          

Karvan Ŕ kervan         +   

Kasap Ŕ kasap  +          

Kasë Ŕ kase  +          

Kashik Ŕ kaşık/kaşuk +          

Kat Ŕ kat   +         

Kataran Ŕ katran       +     

Katran Ŕ katran  +          

Kauk Ŕ kavuk  +         

Kaurr, gaurr Ŕ gavur          +  

Kav Ŕ kav       +     

Kavanoz Ŕ kavanoz  +          

Kavun Ŕ kavun, 

kagun 

+          



 

 

Kavurma Ŕ 

kavurma/kavurdak 

+          

Kavërdis Ŕ kavurmak            

Kaymak Ŕ kaymak  +          

kazan Ŕ kazan  +          

kazan/kazancı/kazgan +          

Kec Ŕ keçi     +       

Kec Ŕ keçi +          

Kehribar Ŕ kehribar       +     

Kemer Ŕ kemer   +         

Këna Ŕ kına   +         

Kënap Ŕ kınap   +         

Kërbaç Ŕ kırbaç   +         

Keskin Ŕ keskin  +          

Kestane Ŕ kestane      +      

Kestane Ŕ kestane  +          

Kijafet Ŕ kıyafet   +         

Kile Ŕ kile        +    

Kile Ŕ kile  +          



 

 

Kimë Ŕ kıyma   +         

Kimë Ŕ kıyma +          

Kimjon Ŕ kimjon  +          

Kimjon Ŕ kimyon       +      

Kirish Ŕ çirish       +     

Koçan Ŕ koçan      +      

Koçan Ŕ koçan  +          

Kolibe Ŕ külübe          +   

Kollan Ŕ kolan   +         

Kollçak Ŕ kolçak   +         

Komçë Ŕ kopça   +         

Konak Ŕ konak (darı) +          

Kondak Ŕ kundak   +         

Kovë Ŕ kova  +          

Kube Ŕ kübbe          +  

Kujunxhu Ŕ kuyumcu   +         

Kullandëris Ŕ 

kullanmak  

          

Kullë Ŕ küle         + +  



 

 

Kumash Ŕ kumaş   +         

Kumri Ŕ kumru     +       

Kundra Ŕ kundura   +         

Kuran Ŕ kuran         +  

Kurban Ŕ kurban          +  

Kurdis Ŕ kurmak            

Kursak Ŕ kersek +          

Kurshun Ŕ kurşun      +     

Kuti Ŕ kutu   +         

kutu/kuznu/kutnu/kuz

a 

+          

Kërdis Ŕ kırmak            

Kymez Ŕ kümes         +   

Lagja kala Ŕ kale 

Mah.  

         + 

Lahana Ŕ lahana      +      

Lahana Ŕ lâhana +          

Lalë Ŕ lala    +        

Leblebi Ŕ leblebi  +          

Legen Ŕ leğen, legen,   +         



 

 

lagun 

Lejlak Ŕ leylak       +      

Lejlek Ŕ leylek     +       

Leqe Ŕ leke   +         

Lezet Ŕ lezzet  +          

Limon Ŕ limon      +      

Limon Ŕ limon  +          

Limontoz - limon 

tuzu  

+          

Lira Ŕ lira        +    

Llapë Ŕ lâpa +          

Llokëm Ŕ lokma  +          

Llokum Ŕ lokum  +          

Maden Ŕ maden      +     

Magazinë Ŕ  

magaza/mahzen 

+          

Mahrama Ŕ mahrama   +         

Maja Ŕ maya  +          

Majdanoz Ŕ 

maydanos  

    +      



 

 

Majdanoz Ŕ 

maydanoz  

+          

Majmun Ŕ maymun     +       

Makas Ŕ makas   +         

Mall Ŕ mal       +    

Mall Ŕ mal  +          

Mangall Ŕ mangall  +          

Marul Ŕ marul      +      

Marule Ŕ marul  +          

Mashë Ŕ maşa  +          

Matara Ŕ matara  +          

Maxhun -  

macun/macuncu 

+          

Medrese Ŕ medrese          +  

Mejhane -  

meyhane/meyhaneci 

+          

Melaiqe Ŕ melek‟ler          +  

Melez Ŕ melez   +         

Menekshe Ŕ menekşe      +      

Mermer Ŕ mermer       +     



 

 

Merrhamet Ŕ 

merhamet  

        +  

Merxhan Ŕ mercan   +         

Meste Ŕ mes‟t   +         

Meze Ŕ meze  +          

Mide Ŕ mide  +          

Minare Ŕ minare          +  

Mindil Ŕ mendil   +         

Miri Ŕ miri       +    

Misër Ŕ mısır   +         

Misk Ŕ misk   +         

Misvak Ŕ misvak  +          

Mixha Ŕ emice    +        

Morr Ŕ mor   +         

Muhalebi Ŕ muhallebi  +          

Musaka Ŕ musakka  +          

Mushama Ŕ 

mushamba  

 +         

Mushmollë Ŕ 

muşmula  

    +      



 

 

Mushmollë Ŕ 

muşmula 

+          

Musht Ŕ mushta   +         

Muslin Ŕ muslin   +         

Musluk Ŕ musluk  +          

Mutaf Ŕ mutaf   +         

Myezin Ŕ müezzin          +  

Myshteri Ŕ müshteri       +    

Mysliman Ŕ 

müsliman  

        +  

Nafakë Ŕ nafaka        +    

Naftë Ŕ neft       +     

Namaz Ŕ namaz          +  

Namazgjah Ŕ 

namazgah  

        +  

Nane Ŕ nane      +      

Narenxhije Ŕ narenci      +      

Naxhak Ŕ nacak  +          

Nënnë Ŕ ninë    +        

Neps Ŕ nefis +          



 

 

Nisheste Ŕ nişasta  +          

Ocak Ŕ ocak +          

Odë Ŕ oda         +   

Ogur Ŕ oğur, ogur  +          

Okë Ŕ okka  +          

Oklai Ŕ oklava  +          

Oktapod Ŕ ahtapot     +       

Orman Ŕ orman      +      

Ortak Ŕ ortak        +    

Oturak Ŕ oturak  +          

Oxhak Ŕ ocak         +   

Paça Ŕ paça   +         

Paçavra Ŕ paçavra   +         

Paçe Ŕ paça +          

Paçe koke Ŕ kellepaça             

Pafte Ŕ pafta   +         

Pallaskë Ŕ palaska   +         

Pambuk Ŕ pamuk      +      



 

 

Pamuk, pambuk Ŕ 

pamuk, pambuk  

 +         

Panxhar Ŕ pancar      +      

Panxhar Ŕ panxhar  +          

Panzehir Ŕ panzehir      +     

Papuçe Ŕ pabuç   +         

Para Ŕ para       +    

Pashaqofte Ŕ 

pashaköfte  

          

Pastërma Ŕ 

pastırma/bastırma 

+          

Patëllxhan Ŕ patlıcan      +      

Patlëxhan Ŕ patlıcan   +          

Pazar Ŕ Pazar        +    

Pazar Ŕ pazar/bazar +          

Pazi Ŕ pazı      +      

Pazi Ŕ pazı +          

Peçe Ŕ peçe   +         

PejgamberŔ 

peygamber  

        +  

Pekmez Ŕ +          



 

 

pekmez/bekmes/bekm

is 

Peksimet Ŕ peksimet  +          

Pelte Ŕ pelte  +          

Penes Ŕ penes   +         

Penxhere Ŕ pencere   +         

Perhiz Ŕ perhiz  +          

Pervan Ŕ pervan     +       

Pervazë Ŕ pervaz         +   

Peshqir Ŕ peshkir   +         

Peshtamall Ŕ 

peştemal  

 +         

Pide Ŕ pide, bide +          

Pilaf Ŕ pilâv +          

Pinar Ŕ pınar Ŕ bunar 

Ŕ pinar 

+          

Piper Ŕ biber      +      

Piper Ŕ biber +          

Pirinç Ŕ pirinç       +     

Pishqir Ŕ peşkir +          



 

 

Pisik Ŕ pisik     +       

Pistil Ŕ pestil  +          

Poçe Ŕ poğaça/boğaça +          

Porsuk Ŕ porsuk     +       

Portokall Ŕ portakal      +      

Portokall Ŕ portakal +          

Poshu Ŕ poşu   +         

Postall Ŕ postal   +         

Postiqe Ŕ posteki   +         

Poture Ŕ potur   +         

Pras Ŕ pırasa      +      

Pras Ŕ pırasa +          

Pullë Ŕ pul   +         

Pus Ŕ pusu  +         

Pyskyrtyris Ŕ 

püskürtmek  

          

Qabe Ŕ kabe          +  

Qafir Ŕ kafir          +  

Qar Ŕ kar        +    



 

 

Qebap Ŕ 

kebap/kebapçı 

+          

Qefil Ŕ kefil        +    

Qefin Ŕ kefen   +         

Qelibar Ŕ kehribar   +         

Qenef Ŕ kenef         +   

Qepçe Ŕ kepçe  +          

Qera Ŕ kira       +    

Qerpiç Ŕ kerpiç         +   

Qese Ŕ kese   +         

Qilar Ŕ kilar         +   

Qilar Ŕ kiler/kilerci +          

Qireç Ŕ kireç      +     

Qofte Ŕ köfte +          

Qoshe Ŕ köshe         +   

Qostek, këstek Ŕ 

köstek  

 +         

Qull Ŕ çul/sul   +         

Qümür Ŕ kömür      +     



 

 

Qylaf Ŕ külah   +         

Qyp Ŕ küp +          

Qyrk Ŕ kürk   +         

Raft Ŕ raf         +   

Raki Ŕ rakı/arak +          

Ramazan Ŕ ramazan          +  

Rapun Ŕ 

sabun/sabuncu 

+          

Ravent Ŕ ravent      +      

Reçel Ŕ reçel  +          

Rençber Ŕ rençber  +          

Renk Ŕ renk   +         

Revani Ŕ revani  +          

Roka Ŕ roka       +      

Rrahmetli Ŕ rahmetli          +  

Rrëzëk Ŕ rızk  +          

Rroka Ŕ roka  +          

Rryshfet Ŕ rüshvet        +    

Ruba Ŕ ruba   +         



 

 

Sabah Ŕ sabah          +  

Saç Ŕ saç   +         

Sade Ŕ sade   +         

Safran Ŕ safran      +      

Safran Ŕ safran  +          

Sahan Ŕ sahan  +          

Sahat Ŕ saat        +    

Sahtijan Ŕ sahtiyan   +         

Sakız Ŕ 

sakız/sakıç/sakızlı 

+          

Sakiz Ŕ sakız       +     

Sakën Ŕ sakınmak            

Salep Ŕ salep      +      

Salep Ŕ salep  +          

Samur Ŕ samur     +       

Saraj Ŕ saray         +   

Sari saltik Ŕ sarı saltık           + 

Sarik Ŕ sarık   +         

Satër Ŕ satır   +         



 

 

Savat Ŕ savat   +         

Sejdis Ŕ seyretmek            

Sekëlldis Ŕ sıkılmak            

Selvi Ŕ servi      +      

Sëmsa Ŕ samsa  +          

Sepet Ŕ sepet/sepetçi +          

Sevap Ŕ sevap          +  

Sfungjer Ŕ sünger     +       

Sfungjer Ŕ sünger +          

Shahin Ŕ şahin     +       

Shajak Ŕ şayak   +         

Shall Ŕ şal  +         

Shallvare Ŕ şallvar   +         

Shallvare Ŕ şalvar           + 

Shapkë Ŕ şapka    +         

Sharap Ŕ şarap +          

Shashtis Ŕ şaşmak            

Shatërvan Ŕ şadırvan         +   



 

 

Shebojë Ŕ şebboy      +      

Sheftali Ŕ şeftali      +      

Shehrije Ŕ şehrije  +          

Sheqer Ŕ şeker  +          

Sheqerpare Ŕ 

şekerpare  

+          

Sherbet - 

şerbet/şerbetli/şerbetç

i 

+          

Sherbet Ŕ şörbet, 

maşraba 

+          

Shiahqebap Ŕ şiş 

kebabı 

+          

Shik Ŕ şık   +         

Shimshir Ŕ şimşir      +      

Shishe Ŕ şişe +          

Shishman Ŕ şişman +          

Shurup - şurup +          

Simite Ŕ simit  +          

Sini Ŕ sini            

Sini Ŕ sini  +          



 

 

Sirma Ŕ sırma   +         

Sixhim Ŕ sicim   +         

Sofër Ŕ sofra/sofracı +          

Sokak Ŕ sokak         +   

Somun Ŕ somun   +          

Su Ŕ su           + 

Sultjash Ŕ sütlü aş 

ushqim me qumësht 

+          

Sure Ŕ süre         +  

Susam Ŕ susam      +      

Susam Ŕ susam  +          

Suxhuk Ŕ sucuk/süçik +          

Sylyk Ŕ sülük     +       

Sylymen Ŕ sülümen   +         

Syrme Ŕ sürme   +         

Sytjena Ŕ sütjen   +         

Şirit Ŕ şerit   +         

Tabak Ŕ tabak   +         

Tabaka Ŕ tabak   +         



 

 

Tabakhanë Ŕ  

tabakhan  

 +         

Taban Ŕ taban   +         

Tajfun Ŕ tajfun         +   

Take tuke Ŕ take 

tagya 

 +         

Tapi Ŕ tapu        +    

Tar Ŕ tar   +         

Tarak Ŕ tarak   +         

Tarator Ŕ tarator  +          

Tarhana +          

Tarhana Ŕ tarhana            

Tartabut Ŕ tahta biti     +       

Tartis Ŕ tartmak            

Tas Ŕ tas            

Tas Ŕ tas/taz +          

tas kebabı +          

Tasqebap Ŕ taskebap  +          

Tavan Ŕ tavan   +         



 

 

Tavë Ŕ tava  +          

Taze Ŕ taze  +          

Tebeshir Ŕ tebeşir       +     

Teletin Ŕ telatin    +         

Teneqe Ŕ teneke       +     

Tenxhere Ŕ tencere  +          

Tepe Ŕ tepe           + 

Tepe Ŕ tepe   +         

Tepelenë Ŕ tepedelen           + 

Tepsi Ŕ tepsi, teb si +          

Teqe Ŕ tekke         +  

Terazi Ŕ terazi  +          

Terzi Ŕ terzi   +         

Tespih Ŕ tesbih   +         

Testi Ŕ testi  +          

Teze Ŕ teyze    +        

Timar Ŕ tımar        +    

Tirjaki Ŕ tiryaki  +          



 

 

Toka Ŕ toka   +         

Tokaç Ŕ tokaç   +         

Tokmak Ŕ tokmak   +         

Tokmak Ŕ tombak       +     

tokmak/tukmak +          

Tophanë Ŕ tophane           + 

Topuk Ŕ topuk   +         

Torbë Ŕ tor, torba, 

dorba 

+          

Tufan Ŕ tufan         +   

Tulla Ŕ tuğla        +    

Tullum Ŕ tulum  +          

Tullumba Ŕ tulumba +          

Tumane Ŕ tuman   +         

Tunç Ŕ tunç       +     

Turli Ŕ türlü  +          

Turshi Ŕ turşu/turşucu +          

Tutkall Ŕ tutkal       +     

Tutkall Ŕ tutkal   +         



 

 

Tyl Ŕ tül    +         

Tylbent Ŕ tülbent   +         

Tyrban Ŕ türban   +         

Tytyn Ŕ tütün/tütüncü +          

Ujdis Ŕ ujmak            

Ulluk Ŕ oluk         +   

Ulluk Ŕ oluk/olum +          

Uruk Ŕ orak/orgak +          

Ushkur Ŕ uçkur   +         

Varak Ŕ varak   +         

Vardis Ŕ varmak            

Veresije Ŕ veresiye         +    

Vergji Ŕ vergi       +    

Vishnje Ŕ vişne      +      

Vishnje Ŕ vişne  +          

Xhade Ŕ cadde         +   

Xhamadan Ŕ camadan   +         

Xhami Ŕ cami         +   



 

 

Xhami Ŕ cami         +  

Xhaxha Ŕ amca    +        

Xhëmbëz - cımbız  +         

Xhenaze Ŕ cenaze          +  

Xhenet Ŕ cennet          +  

Xhep Ŕ cep  +         

Xhevahir Ŕ cevahir       +     

Xhevher Ŕ cevher       +     

Xhezve Ŕ cezve  +          

Xhila Ŕ cila       +     

Xhiva Ŕ cıva       +     

Xhybe Ŕ cübe   +         

Yty Ŕ ütü   +         

Yzengji Ŕ üzengi   +         

Zagar Ŕ zağar     +       

Zahire Ŕ zahire  +          

Zambak Ŕ zambak      +      

Zaptoj Ŕ zaptetmek            



 

 

Zar Ŕ zar   +         

Zarar Ŕ zarar       +    

Zarf Ŕ zarf  +          

Zarzevate Ŕ zarzevat  +            

Zarzevate Ŕ zerzevat      +      

Zëbën Ŕ zıbın   +         

Zëh Ŕ zıh    +         

Zeherr Ŕ zehir      +     

Zenxhefil Ŕ zencefil      +      

Zenxhefil Ŕ zencefil +          

Zerdeli Ŕ zerdali      +      

Zerdeli Ŕ zerdali   +          

Zgarë Ŕ ızgara +          

Zift Ŕ zift       +     

Zift Ŕ zift   +         

Zinxhir Ŕ zincir   +         

Zylyf Ŕ zülüf   +         

Zymbyl Ŕ sümbül      +      

 



 

 

 

 

 

 

Folje dhe mbiemra 

 

Shqip Ŕ turqisht    Fo  Mb  

Azdis Ŕ azmak  +  

Azgan Ŕ azgın   + 

Begenis Ŕ beğenmek +  

Bezdis Ŕ bezmek    +  

Bitis Ŕ bitmek  +  

Bojalleshë Ŕ boylu   + 

Çalltis Ŕ çalmak  +  

Çapkën Ŕ çapkın   + 

Dalldis Ŕ dalmak  +  

Dollandërsi Ŕ 

dolanmak  

+  

Donatis Ŕ donatmak  +  

Dërdëllis Ŕ 

dırdırlamak  

+  

Dystoj Ŕ düzmek  +  

Gjezdis Ŕ gezmek  +  



 

 

İ braktisur Ŕ bırakmak  + 

İ mavijosur - mavi  + 

İ sertë Ŕ sert   + 

İ shastisur Ŕ şaşkın   + 

İ syrgjynosur Ŕ 

sürgün  

 + 

Jaratis Ŕ jaratmak  +  

Kalploj Ŕ kaplamak  +  

Kaptoj Ŕ kapmak  +  

Kavërdis Ŕ kavurmak  +  

Kullandëris Ŕ 

kullanmak  

+  

Kurdis Ŕ kurmak  +  

Kërdis Ŕ kırmak  +  

Ngjyrë kafe Ŕ 

kahverengi  

 + 

Pizeveng Ŕ pisevenk   + 

Pyskyrtyris Ŕ 

püskürtmek  

+  

Sakën Ŕ sakınmak  +  

Sejdis Ŕ seyretmek  +  



 

 

Sekëlldis Ŕ sıkılmak  +  

Shashtis Ŕ şaşmak  +  

Tartis Ŕ tartmak  +  

Ujdis Ŕ ujmak  +  

Vardis Ŕ varmak  +  

Zaptoj Ŕ zaptetmek  +  

 

 

 

 

9. Drejtshkrimi i turqizmave dhe i emrave vetjakë me origjinë orientale   

 

Nga sa thamë, shpresojmë të jetë e qartë se  termi turqizëm është jo pak problematik, madje 

ndonjëherë edhe spekulativ, për më tepër kur edhe ne u shmangemi me dashje prurjeve të 

tjera që janë pagëzuar me emrin e përbashkët orientalizma. Megjithatë nuk është gjithmonë e 

lehtë t‟u shmangesh orientalizmave, aq më tepër kur je i shtrënguar që prej shqyrtimit në 

parim, t‟i shtrohesh analizës rast pas rasti. E themi këtë ngaqë një pjesë e mirë e të 

ashtuquajturave orientalizma më parë se të hynin në shqipen kanë qenë pjesë e vetë 

turqishtes. Kjo është aq më shumë e vërtetë për një numër leksemash që në origjinë u takojnë 

gjuhëve të tjera, më së shumti arabishtes dhe persishtes. Pa mëtuar të bëjmë këtu etimologjinë 

e njësive të tilla, mjafton të themi se një numër i mirë  fjalësh (emra të përgjithshëm), si: 

kalem, sulltan, padishah, qitap, mysliman, pejgamber, kadi, melaqe (melaiqe) shejtan, ezan, 

myezin, imam, mendile, vatan, kurban, insan, dovlet
370

 ose emra të përveçëm, si: Myzejen, 

Qerim, Ramazan, Shaban, Nazim e Nazmi, Sherif e Sheraf,  etj. e shpërfaqin problemin që 

përmendëm më lart ngaqë ato në thelb u takojnë gjuhëve si arabishtja e persishtja. Është e 

vërtetë se në shqipen ato kanë hyrë më së shumti prej turqishtes, por gjithsesi ky fakt nuk na 

duket i mjaftueshëm për t‟i konsideruar thjesht turqizma. 

Një problem tjetër me rëndësi në këtë kuadër të punimit tonë tonë  është edhe ai i të 

ashtuquajturave huazime të dyfishta. Është pikërisht rasti i Ramazan e Ramadan në shqipen. 

Njëra me prejardhje turke e tjetra me prejardhje arabe. Fjala ka hyrë si emër i përveçëm për 

vetat dhe për muajin e agjërimit.  

Është e vërtetë se ramazan e gjen me të dyja kuptimet, ndërsa Ramadan vetëm me njërin. Ky 

lloj diferencimi kuptimor për nga rezultatet, por jo për nga origjina, duhet të jetë shkaku i 

ndjesisë së gjallë edhe sot ndër shqipfolësit se kemi të bëjmë me dy fjalë të ndryshme, edhe 

pse kjo nuk i përgjigjet së vërtetës. Edhe më interesant bëhet rasti në fjalë kur konstatojmë se 

njësinë ramadan e gjen vetëm në arabisht dhe jo në turqisht. Mjafton ky rast për të ngritur së 

paku dy pyetje: a) si është e mundur që Ramadan të ketë hyrë në shqip drejtpërdrejt nga 
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arabishtja? b) pse forma e arabishtes përdoret ekskluzivisht si emër i përveçëm njerëzish, 

kurse forma e turqishtes përpos si emër i përveçëm për muajin e agjërimit haset edhe si emër 

i përveçëm njerëzish të seksit mashkull? 

 

 

 

 

 

Përgjigjja ndaj këtyre pyetjeve, me siguri, do të kërkonte hulumtime të mëtejshme dhe 

sidomos njohje të fazave të hershme historike të shtegtimit të fjalëve dhe të shndërrimeve të 

kuptimit të tyre, gjë që nuk ia dalim ta kryejmë në kohën tonë, pasi do të duheshin shqyrtime 

e kërkime të hollësishme, aq më tepër që ato mungojnë edhe në gjuhën zanafillëse. 

Edhe pse këto pyetje duken mjaft të vështira, mund të themi që kontaktet mes arabishtes së 

shkruar dhe shqipes nuk kanë munguar. Vetë Kurani (Libri i shenjtë i myslimanëve) ka 

qarkulluar në versionin e tij arabisht edhe në viset tona. Ndërsa trajtën ramazan/ Ramazan ka 

shume te ngjarë ta kemi marrë prej turqishtes së folur. Provë për këtë është fakti që me këtë 

pamje njësinë në fjalë e gjen vetëm në turqisht.   

Për sa i takon drejtshkrimit të emrave të përveçëm me prejardhje turko-arabo-perse në gjuhën 

shqipe ka një traditë që s‟mund të anashkalohet,  e cila do të donte që emra të tillë si 

Muhamet, Ahmet, Mehmet, Servet të shkruhen me -t në fund (ashtu sikundër është kushtëzuar 

në Rregullat e Drejtshkrimit) dhe jo me -d, duke respektuar edhe shqiptimin e gjuhës nga 

kanë hyrë në shqipen, gjë që përbën edhe një normë drejtshkrimore të gjuhës sonë në lidhje 

me emrat e përveçëm të huaj
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. Vitet e fundit vërejmë një prirje për shkrimin me -d në fund 

të emrave si: Muhamed,  Ahmed, veçanërisht në rastet kur fjala është për profetin e 

myslimanëve. Nuk është e vështirë të kuptohet se ku e ka zanafillën një prirje e tillë. Por ajo 

që na intereson më shumë lidhet me faktin se ajo po bëhet sunduese në përdorimin me shkrim 

të gjuhës edhe në regjistra të lartë. Arsyetimit të atyre që besojnë se ky këmbim 

bashkëtingëlloresh që shkon në kah të kundërt me prirjen e shqipes së shkruar dhe të asaj të 

folur, bëhet në emër të “saktësimit” të trajtës së shkruar të emrit duke synuar t‟i afrohet 

origjinës (amës) së vet, porse kësaj prirjeje ne do t‟i përgjigjeshim duke thënë që nëse është 

kështu duhen shkruar me -d në fund edhe emrat e së njëjtës gjedhe, d.m.th Ahmed, Mehmed, 

Behxhed, Served, Shefqed etj. Në pamje të parë duket se një qëndrim i tillë është më se 

normal kur në të vërtetë ndodh e kundërta. Këta emra shqipja i ka huazuar drejtpërdrejt nga 

turqishtja, gjuhë në të cilën shfaqen me -t dhe jo me -d. Por, edhe sikur ky argument të mos 

mjaftonte, në anën  tonë qëndron një traditë e begatë, e denjë për t‟u mbajtur gjallë edhe më 

tej.  

Por jo gjithmonë drejtshkrimi i shqipes ka ndjekur me besnikëri shqiptimin e fjalëve të 

huazuara nga turqishtja. Në inventarin e fonemave të gjuhës turke standarde mungon q-ja, 

megjithatë një numër të madh emrash që përmbajnë k- në pozicion nistor, në mes a në fund,  

në shqipen janë pasqyruar me q, kështu p.sh.: Qemal për Kemal, Qamil për Kamil, Qani për 

Kani, Shefqet për Shefket (ndonëse në ndonjë areale të gegërishtes mund ta gjejmë edhe me 

këtë trajtë). Nga ky „rregull‟ nuk kanë shpëtuar as zanoret, për shembull  y-ja e turqishtes 

është pasqyruar në shqipe më së shumti me u, prandaj kemi turk për tyrk, Turqi për Tyrki (në 

gegërisht edhe Turki), Ataturk për Atatyrk, por gjithsesi nuk mungojnë as përjashtimet e llojit 

Hyrrjet, fjalë e cila po t‟i bindej „rregullit‟ të sapopërmendur  të shqipes duhej shkruar me u 

dhe jo me y. Mendoj se ky fakt, nuk ka të bëjë me rritjen e shkallës së njohjes së turqishtes 

nga ana e përdoruesve të shqipes dhe as me rritjen e kujdesit ndaj huazimeve nga gjuhë të 
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tjera, por duke qenë një fjalë që vinte prej gjuhës së shkruar, Hyrrjet e ka pasur më të lehtë të 

pasqyrohet drejt duke u shpëtuar grackave të identifikimit shpërdorues. Një dëshmi tjetër të 

asaj prirjeje, që e përmendëm më lart, dhe që ka të bëjë me një lloj “arabizmi” të fjalëformave 

me prejardhje turke në shqipen, e gjejmë edhe tek fjala mysliman, e cila kohët e fundit, 

përkundër asaj që diktojnë Rregullat e drejtshkrimit të shqipes, ka filluar të  haset edhe në 

trajtën musliman. 

Një gjë tjetër që do të na pëlqente ta vinim në dukje ka të bëjë me faktin se riaktivizimi i 

termave fetarë (myslimanë) ka sjellë edhe në regjistrat e lartë të shqipes së shkruar 

rigjallërimin e ndonjë trajte gege. Tipike na duket emri myftinia si institucion fetar, që ka 

marrë tashmë përhapje gati mbarëkombëtare në të gjitha hapësirat ku ushtrohet feja 

myslimane në Shqipëri, pa dallim si në Veri ashtu edhe në Jug; por edhe ndonjë rast tjetër me 

denduri përdormi në etnografinë e të folurit të besimtarëve  të fesë islame, si p.sh.  formula: 

Gëzuar muajin e madhnueshëm të Ramazanit. Kjo dukuri, ndoshta, pavarësisht se nuk ka 

gjasa të marrë përmasa të gjera, shkon krahas me rigjallërimin edhe të ndonjë fjale tjetër të 

vjetër, si p.sh. fjala naltmadhni, ku është fjala për mbretin dhe në etnografinë e të folurit të 

atyre që i kanë përkitur oborrit të mbretit.   

Në lidhje me drejtshkrimin e emrave të përveçëm me origjinë orientale që kanë një traditë në 

shqipen jemi të mendimit se duhet respektuar ajo traditë pavarësisht nga problemet që mund 

të ketë edhe më tej kjo kategori emrash. Këtu, me siguri është rasti të tregojmë vëmendje më 

të madhe ndaj huazimeve të reja nga gjuha turke si Erdoan, Exhevit etj. të cilët bëjmë mirë t‟i 

shqiptojmë dhe t‟i shkruajmë ashtu siç shqiptohen në gjuhën nga vijnë, duke shmangur 

kësisoj edhe huazimet grafike si ai që shfaqet në rastin e emrit Erdoan që gabimisht në shqip 

del me trajtën Erdogan, kur dihet mirëfilli se g-ja ndërzanore (intervokalike) nuk shqiptohet 

në turqisht.  

Së fundi, nuk mund të lëmë pa përmendur edhe sa lidhet me theksin një vargu huazimesh 

orientale në shqipen. Sikundër është vënë re edhe nga dialektologët, disa fjalë me origjinë 

turke ndërsa në turqisht kanë qenë me theks fundor p.sh. kafé, penxheré, tenxheré, babá etj, 

në gjuhën shqipe standarde shkruhen pa shenjën e theksit, megjithëse dihet se në toskërisht 

dhe në standard kanë shqiptim oksiton si në gjuhën prej nga janë huazuar. Ndërkaq, në 

gegërisht kjo kategori fjalësh ka përfunduar kryesisht me theks parafundor. Vihet re se prirja 

për t‟u bërë të tilla (d.m.th parafundore) shfaqet edhe në standard dhe në ligjërimin e 

regjistrave të lartë. Tipike na duket shqiptimi káfe në vend të kafe, ku siç ka vënë në dukje 

edhe prof. Gjovalin Shkurtaj “kohët e fundit në Tiranë e gjetkë vihet re se po parapëlqehen 

format me theks parafundor si p.sh. pimë një káfe, bleva káfe, pagova káfet, te Káfe Evropa, 

te Káfja e Madhe.”
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Nga sa thamë, kuptohet që forma me të cilën huazimet nga turqishtja shfaqen në shqipen e 

sotme përcaktohet nga faktorë natyrash të ndryshme, ndër të cilët mund të përmendim arealin 

turqishtfolës të origjinës, faktin nëse njësia e huazuar i takon turqishtes së re a të vjetrës, pa 

lënë mënjanë edhe formën me të cilën i njëjti huazim shfaqet në gjuhë të tjera të Ballkanit, 

por edhe veprimin e ligjësive të brendshme të shqipes, siç është rasti i rregullimit mekanik të 

theksit që haset në një numër jo të vogël huazimesh nga kjo gjuhë.  
Siç patëm rast të vërenim edhe më lart, turqizmat janë element karakteristik i mbarë shqipes, 

prandaj është e vështirë të hamendësohet një prani më e madhe ose më e vogël e tyre në 

variantet gjeografike të shqipes. Me fjalë të tjera nuk mund të themi që ky apo ai dialekt i 

shqipes ka më shumë turqizma se tjetri. Këtë dallim mund ta bëjmë vetëm në lidhje me 

regjistrat. Prandaj mund të pohojmë me plot gojën që turqizmat a orientalizmat janë 
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karakteristikë për regjistrat e ulët të shqipes, e në mënyrë të veçantë për atë që njihet si 

ligjërimi bisedor. 

Është fakt që moda e emrave vetjakë me prejardhje orientale nuk është më e gjallë ndër 

shqipfolësit. Nëse gjejmë të tillë tek të lindurit në këto vitet e fundit duhet të jemi të sigurt se 

bëhet fjalë për dëshirën e prindërve të fëmijës për të përtëritur emrin e ndonjë njeriu të 

dashur, zakonisht të gjyshërve.  

Prirja tjetër, edhe kjo e verifikueshme, lidhet me vënien e emrave të rrallë edhe në këto gjuhë, 

si Omer (lideri i pushtetshëm i muslimanëve) Ajten (mbështjella e Hënës), e po ashtu edhe 

me modifikimin e emrave me prjeardhje orientale si Adem- Adush, Murat Ŕ Rati, Xhemile Ŕ 

Xheni, Meleqe Ŕ Meli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

9.1 ONOMASTIKA 

 

 

 

A 

ABAS   

ABAZ 

ABDI 

ABDULATIF  

ABDULAZIZ  

ABDULBAKI  

ABDULFETAH  

ABDULGAFUR  

ABDULHAKIM  

ABDULHAMID  

ABDULKERIM  

ABDULLA 

ABDULLAH      

ABDULMELIK  

ABDULMEXHID  

ABDULMUMIN  

ABDULVEHAB  

ABDUNNASIR  

ABDUREZAK  

ABDURRAHIM  

ABDURRAHMAN  

ABDUSSELAM  

ABDYL  

ABEDIN  

ABID  

ABIDIN  

ABIL 

ADEM  

ADIL  

AFAN  

AFMET 

AGAN  

AGUR  

AGUSH  

AHMED  

AHMET    

AISHE 

AJAS 

AJAZ 

AJDIN  

AJET 

AJETULLAH  

AJNI  

AJSHE  

AJVAZ  

AKIF  

AKIL  

ALI     

ALIRIZA    

AMAR  

AMIR  

AQIF 

ARAP  

ARIF  

ARSLLAN  

ARUÇ  

ASAD  

ASAF  

ASIM 

ASIME 

ASKERIM   

ASLLAN  

ASQERI 

ATLIJE 

AVDI 

AVDUL 

AVDULLA 

AVDULLAH 

AVDYL 

AVNI  

AZBI 

AZBIJE 

AZEM   

AZIM  

AZIS 

AZIZ 

B 

BAFTISHAJE 

BAFTJAR 



 

 

BAHRI     

BAHTIJAR  

BAHTIR  

BAJEZID  

BAJRAM  

BAKI  

BALI  

BALIL  

BARI 

BARJAM 

BASRI  

BEDRI 

BEDRIJE 

BEGZAD 

BEGZADE 

BEHAR 

BEHARE    

BEHAUDIN  

BEHIJE 

BEHLUL  

BEHRAM  

BEHXHED 

BEJAZE 

BEJKUSH  

BEJZAT 

BEKTASH 

BELUL 

BENIAMIN 

BEQIR 

BEQO 

BESHIR  

BESIR  

BEXHET 

BILAL    

BILBIL 

BRAHIM  

BURHAM  

BURHAN 

BURHANUDIN  

BUSHRA  

BYLBYL 

 

C – Ç  

CAUSH 

ÇAUSH  

D 

DALIP  

DAUT 

DEHIR  

DELI  

DEMIR  

DEMO 

DERGUT  

DERVISH 

DESTAN 

DILAVER  

DIN  

DIZDAR  

DULE 

DURAK  

DURIM - SABER 

DURMISH  

DYLAVER  

DYLBER 

DYLBERE 

DYRMYSH  

E 

EBIB  

EDIB  

EJUB  

EKREM  

ELES 

ELEZ 

ELHAM 

ELMAS 

ELMAZ 

ELVIN 

EMIN 

EMINE  

EMIR 

EMIRIJE 

EMRULLA 

EMRULLAH  

ENES   

ENIS  

ENVER 

EQEREM     

EQREM 

ESAD  

ESAT  

ESED 

ESMA 

ESTREF  

ESHREF  

ESTREF 

ETHEM   

F 

FADIL 



 

 

FADILE 

FAHIM  

FAHRI  

FAHRUDIN  

FAIK  

FARIS  

FARUK  

FASLLI 

FATIME   

FATRI 

FAZLLI  

FEHIM 

FEHMI  

FEIM 

FEJZI 

FEJZULLA 

FEJZULLAH 

FERAT 

FERHAT 

FERID  

FERIK 

FERIZ  

FERKO  

FERRIK 

FETA 

FETAH 

FET‟HI  

FETI 

FETIE 

FETIH 

FEVZI 

FEXHRI  

FIKRET  

FIKRI  

FIQERET 

FIQERETE 

FIQERI 

FIQERIE 

FIQIRI 

FIQIRIE 

FITNET 

FITNET  

FUAD  

FUAT  

G 

GAFUR 

GAFURR 

GALIB  

GALIP 

GANI   

GANIJE   

GARIB  

GJYLE 

 

H 

HABIB   

HABIBE 

HADI 

HADIJE  

HAFIZ  

HAJDAR 

HAJDER 

HAJDIN 

HAJRA  

HAJREDIN 

HAJRI  

HAJRIE 

HAJRO 

HAJRUDIN  

HAJRULLA 

HAJRULLAH  

HAKI 

HAKIM  

HALID  

HALIL    

HALIM  

HALIT 

HAMDI  

HAMDIE 

HAMET  

HAMEZ 

HAMID 

HAMIDE  

HAMZA  

HAN 

HANE  

HANEFI 

HANEFIJE  

HANIF  

HAQIM 

HARBIN  

HAREDIN 

HARILLA 

HARILLAH 

HARIS  

HARUN  

HASAN 

HASHIM  



 

 

HASIB 

HASIBE  

HASIM  

HASIME 

HATIB 

HATIXHE  

HAVA 

HAXHI 

HAXHIRE 

HAZBI 

HAZBIJE     

HAZIR  

HAZIS 

HEKO 

HEKREM 

HETAM 

HETEM 

HIDAJET 

HIFZI  

HIFZIE  

HIKMET  

HIKMETE  

HILMI 

HILMIE  

HIMZI  

HIQMET 

HIQMETE 

HIZDER 

HIZER 

HUMIT 

HYDA 

HYMIT 

HYQMET 

HYQMETE 

HYS 

HYSEJN  

HYSEN 

HYSMET 

HYSNI   

HYSNIE  

HYSO 

HYSREF  

 

I 

IBRAHIM   

IDAJET  

IDRIS 

IDRIZ 

IHSAN  

IKBALL 

IKBALLE  

ILHAMI  

ILIAZ 

ILJAS 

ILJAZ 

ILMI  

ILMIJE  

IMER  

IMRAN  

IMRI  

IRFAN  

ISA 

ISAM  

ISAMEDIN 

ISAMUDIN  

IS‟HAK  

ISLAM 

ISMAIL 

ISMET 

ISMETE 

ISTREF 

ISUF  

IZEDIN  

IZET   

J 

JAÇE 

JAHJA  

JAHO 

JAKUB  

JAKUP 

JASER  

JASHAR  

JATIJA 

JAUP 

JEMIN   

JEMINE 

JETISH  

JONUS 

JONUZ 

JUNUS  

JUSUF  

K 

KADIR 

KADIRE  

KADRI  

KADRIJE 

KAHRIMAN  

KAJA    



 

 

KAJO 

KAJTAS 

KAJTAZ  

KALEM 

KALEME 

KANAN 

KAPLLAN 

KARAFIL 

KARAJFIL 

KARAMAN 

KASEM 

KASËM 

KASIM  

KASO  

KAZAZ  

KENAN  

KUDRET 

KDRETE 

KURT 

 

 

L 

LALA  

LAME  

LATIF  

LAZE   

LAZËM 

LAZIM 

LAZIME  

LEVENT 

LEJLA  

LIMAN 

LIMON 

LLAZI 

LLUKAN 

LLUKMAN 

LUTFI  

LUTFIE 

LYTFI 

LYTFIJE 

M 

MAHIR  

MAHMUD 

MAHMUT 

MAKSUD  

MAKSUT  

MALIK  

MALIQ 

MALO 

MANE 

MANUSH 

MAZLLAM  

MAZLLUM 

MEÇO 

MEDAT  

MEDI 

MEDIN 

MEHDI  

MEHMED  

MEHMET 

MEJREME 

MELEQ 

MELEQE  

MEMDUH  

MEMET 

MENDIE   

MENSUR  

MENSURE  

MERÇE 

MERO 

MERSIN 

MERUSHE 

MERVAN 

MERXHAN 

MERXHANA   

MESTAN 

MESUD  

MET  

METE 

METUSH 

MEVLAN 

MEXHID 

MEXHIDE  

MEXHIT 

MEXHMI 

MID‟HAT  

MILAIM  

MILAZIM  

MINA 

MINIR 

MINIRE  

MIRAN  

MIRZA 

MISIR  

MITAT 

MIT'HAT 

MUAZ  

MUBAREK  



 

 

MUHAMED   

MUHAMET 

MUHARREM  

MUHARREM TAFIL 

MUHARREME 

MUHSIN  

MUHTAR  

MUKADES 

MUKBIL  

MULHAXH  

MUNIB  

MUNIR 

MUNIRE 

MURAD  

MURAT 

MURSEL  

MUSA  

MUSAB  

MUSTAFA 

MUSTAFASABRI 

MUXHAHID  

MUXHIB  

MUXHTEBA  

MUZAFER  

MYFIT   

MYFTAR  

MYNYR 

MYNYRE 

MYRTEZA  

MYSLIM 

MYSLIME 

MYSLYM   

MYSLYME 

MYSTEAK  

MYSTEHAK 

MYZAFER  

MYZAFERE 

MYZEYEN 

N 

NADIR   

NADIRE   

NAFI 

NAFIJE  

NAIF  

NAIL 

NAILE 

NAIM 

NAIME  

NAMINK 

NAMIR 

NASER  

NASHID  

NASIR  

NASRUDIN  

NASUF  

NAXHI 

NAXHIJE 

NAZIF  

NAZIFE  

NAZIM 

NAZIME   

NAZMI 

NAZMIE 

NAZUF 

NEBI 

NEBIE 

NEBIH  

NEBIL  

NEDIM  

NEHAR  

NEHAT  

NEIM 

NEIME 

NEKIB  

NERKEZ  

NESHAT 

NESIB 

NESIBE  

NESIM  

NESRETE  

NESTRET 

NESUH  

NEVRUZ  

NEVZAT  

NEXHAT  

NEXHDET  

NEXHIB  

NEXHIP 

NEXHMI  

NEXHMIJE   

NEXHMUDIN  

NEZIR 

NIJAZ  

NIJAZI 

NIMET 

NIMETE 

NIZAMI  

NOVRUS 



 

 

NOVRUZ 

NUH  

NUMAN  

NURE 

NUREDIN 

NURI  

NURIE 

NURUDIN  

NUSRET  

NUSRETE 

O 

OMER 

ORHAN  

OSMAN  

OSMEN 

PASHA  

PASHIE   

PASHO 

Q 

QAHIL  

QAMIL 

QAMILE 

QANI 

QANIE 

QASHIF  

QAZIM   

QAZIME  

QEMAL 

QENAN 

QEREM 

QERIM  

QERIME  

QERKIN  

R 

RABIT  

RAFET  

RAFIZ  

RAGIB  

RAHMI 

RAHMIJE 

RAIF  

RAKIBE   

RAKIP 

RAKIPE 

RAM 

RAMADAN   

RAMAZAN   

RAME 

RAMIZ  

RAMIZE  

RASHID  

RASIM  

RAUF 

REDIAN 

REFAT 

REFIK 

REFIT 

REIS 

REIZ 

REJHAN  

REMZI 

REMZIJE 

RESHAD  

RESHAT 

RESHIT 

RESMI 

RESMIE  

RESUL  

REUF  

REXHEB  

REXHEP  

REZAK  

RIFAT 

RIFAN 

RIJAD  

RIZA 

RIZVAN 

RUKIJE 

RUZHDI 

RUZHDIJE  

RR 

RRAHIM  

RRAHIME 

RRAHMAN 

RRAUF 

RRUSTEM  

RUFET  

RUSHAN   

RUSHDI  

RUSHIT 

RUSHITE 

RUSTEM 

S 

SABA 

SABAF 

SABAH 

SABIT  

SABRI   



 

 

SABRIJE 

SADET 

SADETE 

SADI 

SADIJE 

SADIK   

SADRI  

SADULLAH  

SADUSH 

SAFER  

SAFET 

SAFETE 

SAFVET 

SAFVETE  

SAID  

SAKIB  

SALA   

SALAHUDIN  

SALI   

SALIH  

SALIM  

SAMI 

SAMIR  

SANI  

SANIE  

SANIJE 

SAUSH 

SAXHID  

SEAD  

SEAT  

SEBAHUDIN  

SEFEDIN 

SEFER   

SEFERE 

SEHIT   

SEID 

SEIDIN  

SEIT 

SEJAT  

SEJATE  

SEJD  

SEJDI 

SEJDIE  

SEJFI  

SEJFUDIN  

SEJFULLA 

SEJFULLAH  

SELAHUDIN  

SELAJDIN  

SELAM 

SELATIN  

SELIM  

SELIME  

SELMAN   

SELVER  

SERJAN 

SERVET  

SERVETE 

SH 

SHABAN 

SHABI  

SHAFI  

SHAHIN   

SHAHINE  

SHAQIR 

SHAQIRE 

SHASIVAR  

SHAZIVAR 

SHAZO 

SHEBIB  

SHEFIK 

SHEFIT 

SHEFKI 

SHEFQET  

SHEFQETE 

SHEHAB  

SHEHZAD 

SHEHZADE  

SHEME 

SHEMSEDIN 

SHEMSI 

SHEMSIJE 

SHEMSUDIN  

SHERAMET  

SHERBET 

SHERBETE 

SHERIF 

SHERIFE 

SHEVAL  

SHEVKI  

SHEVQET  

SHEZAI 

SHEZAIM 

SHINASI  

SHUAIP  

SHUAJB  

SHUKRI 

SHUKRIE 



 

 

SHYKRI 

SHYKRIE 

SHYQYRIE  

SIDKI  

SIHAT  

SINAN  

SKËNDER 

SPAHI 

SPAHIE 

SUBHI 

SUBHIJE 

SUBI 

SULEJMAN 

SULEMAN  

SULO 

SURJA 

SYLEJMAN  

SYLEMAN 

SYRI 

SYRJA  

T 

TABENE 

TAFIL 

TAHIR 

TAHIRE 

TAHSIN  

TAIP  

TAJAR   

TAJIB  

TALAT  

TALIB  

TARIK  

TARTAR  

TAULLA 

TAULLAH 

TAXHUDIN  

TEFIK 

TEJFIK 

TELHA 

TELIT 

TEME 

TETEM 

TEVFIK  

TOPUZ 

TOSUM  

TURAN 

TURHAN 

U 

UVEJS  

UZEJR  

V 

VAHAB  

VAHID  

VASFI  

VASFIE 

VASIF  

VAXHID  

VEDAD  

VEHAB  

VEHBI  

VEHBIE 

VEHIDUDIN  

VEIP 

VEIPE 

VEJSEL  

VELI 

VELID  

VELO 

VERI 

VESEL 

VEZIR  

VIXHDAN  

XH 

XHABIR   

XHAFER  

XHAFERR  

XHAFO 

XHAHID  

XHAVID  

XHAVIT   

XHELADIN 

XHELAL  

XHELIL  

XHELO 

XHEMAL 

XHEMALI  

XHEMALUDIN  

XHEMIL 

XHEMILE  

XHEMSHID  

XHEMSHIR  

XHEVAD  

XHEVAHIR  

XHEVAHIRE  

XHEVAT 

XHEVDET  

XHEVDETE  

XHEVIT 



 

 

XHEVIZ  

XHEZAIR  

XHEZIR  

XHEZMI 

XHEZMIE 

XHIHAN  

XHYLAGE  

 

Y 

YMER 

YMERE  

YSNI 

YSNIE 

YZEDIN 

YZEIR 

YZEIRE 

Z 

ZAHID  

ZAHIR  

ZAIM 

ZAIME 

ZALO 

ZAMIR 

ZEJNEL  

ZEJNULLAH 

ZEJNEPE  

ZEKERIJA  

ZEKI  

ZEKIR  

ZENEL   

ZENI 

ZENUN 

ZEQIR  

ZEQIRJA   

ZERIF  

ZIHNI 

ZIJA  

ZIJAUDIN  

ZIQIR  

ZUBER  

ZUFER  

ZUHDI  

ZUHRI  

ZULFI  

ZULFIKAR  

ZUMER 

ZYBER 

ZYLFI  

ZYLFIE 

ZYLYF 

ZYLYFTAR  
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Abstrakt. Tema që kemi përzgjedhur dhe trajtuar ngërthen marrëdhëniet mes shqipes dhe 

turqishtes së periudhës osmane, duke e përqendruar vëmendjen në dy drejtime kryesore: në 

drejtimin e mendimit të brendshëm dhe të mendimit të jashtëm. Objekti i punimit, në 

tërësinë e tij, është ngërthyer sipas një larushie këndvështrimesh dhe fushash: që nga fusha 

e sociologjisë, psikologjisë, antropologjisë, etnologjisë, kulturologjisë, filozofisë, 

shkencave politike dhe historike, deri te këndvështrime dhe te fusha ngushtësisht 

gjuhësore, si fonologjia, morfologjia, morfofonologjia, sintaksa, morfosintaksa. Punimi ynë 

mbështetet tek vëzhgimi empirik dhe analizimi sipas tipologjisë dhe taksonomisë gjuhësore 

të elementëve orientalë të pranishëm në format e brendshme dhe format e jashtme të 

shqipes si rrjedhojë e një kontakti gjuhësor kohëgjatë dhe intensiv mes bashkësisë 

homogjene të shqipfolësve dhe bashkësisë heterogjene të osmanishtfolësve apo të disa 

dialekteve të saj. 

 

Fjalët Kyç: gramatika e shqipes, gramatika e turqishtes, psikolinguistikë, etnolinguistikë, 

sociolinguistikë, leksikologji, formë e brendshme, formë e jashtme, kontakt gjuhësor. 

 

 

Abstract. The thesis we have chosen and elaborated comprises the relationships between 

the Albanian language and Ottoman-period Turkish language, focusing the attention on 

two main perspectives: that of the inner thinking and that of the exterior thinking. The 

object of this thesis has drawn upon a wide range of views and areas of study: besides the 

strictly linguistic areas, such as phonology, morphology, morphophonemics, syntax, 

morphosyntax, it also makes use of elements from such fields of study as sociology, 

psychology, anthropology, ethnology, culturology, philosophy, as well as political and 

historical sciences. Our thesis is grounded on empirical observation and the analysis Ŕ 

based on typology and linguistic taxonomy Ŕ of the oriental elements found in the inner 

and exterior forms of Albanian language as a result of a long-standing and intensive 

linguistic contact between the homogeneous Albanian-speaking community and the 

heterogeneous communities speaking the Ottoman language or any of its dialects.  

 

Key words: Albanian grammar, Turkish grammar, psycholinguistics, ethnolinguistics, 

sociolinguistics, lexicology, inner form, exterior form, language contact. 
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