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Марија ЂинЂић1

Српска академија наука и уметности 
Институт за српски језик

ЛЕКСИКА ТУРСКОГ ПОРЕКЛА У 19. ТОМУ 
РЕЧНИКА САНУ2

Грађа Речника САНУ бележи велики број турцизама и представља важан 
извор за њихово проучавање у српском књижевном језику и његовим дијалек-
тима. Циљ овога рада је регистрација и опис турцизама забележених у 19. тому 
Речника САНУ, као и утврђивање њиховог статуса у лексичком фонду српско-
га језика. Највећи број турцизама из овога тома припада покрајинској и заста-
релој лексици. Наше истраживање потврдило је да Речник САНУ поседује нај-
богатији инвентар турцизама у српском језику, као и да је важно полазиште за 
стварање речника турцизама који би обухватио све турцизме из књижевног и 
народног језика.

Кључне речи: турцизам, позајмљеница, речник, лексема, дериват, семанти-
чко-деривационо гнездо, адаптираност

Турцизми заузимају посебно место међу позајмљеницама у лекси-
чком саставу српскога језика. Статус турцизама се од настанка речника 
Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku Абдулаха Шкаљића из 1957. године до 
данас у великој мери променио, односно доста се лексике повукло из ак-
тивне употребе у књижевном језику. Истраживањем смо утврдили да у 
савременом српском књижевном језику има око 3000 турцизама, што би 
значило да се до данас задржала у стандардном језику само једна трећи-
на турцизама из Шкаљићевог речника, који броји 8742 речи. Од 3000 
турцизама више од 50% представља одомаћене и фреквентне турцизме 
(Ђинђић М. 2013: 553). 

Турцизми су у великој мери заступљени и у појединим народним 
говорима. Тако, Речник српскохрватског књижевног и народног јези-
ка САНУ3, поред речи из књижевног језика, бележи велики број лексе-
ма турскога порекла забележених у народним говорима и представља ва-
жан извор за испитивање турцизама.4 Дијалекатске збирке речи из којих 

1 mdjindjic@orion.rs
2 Рад је урађен у оквиру пројекта Лингвистичка истраживања савременог српског књи-

жевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ 
(бр. 178009), који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.  

3 Даље Речник САНУ.
4 Због бројности и важности овог лексичког слоја у грађи Речника САНУ, ангажова-

ни су стручни консултанти од готово самог почетка рада на Речнику: консултант за 
оријентализме од 2. до 12. тома био је Тодор Маневић, др Дарко Танасковић је об-
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је ексцерпирана грађа за Речник САНУ настале су у временском распону 
од краја 19. века до средине 20. века. Због тога овај речник уз новије дија-
лекатске речнике представља важан извор за проучавање дијалекатских 
турцизама у српском језику.5 

Српскохрватски језик усвојио је из османског књижевног језика мали 
број речи, које се углавном односе на званичне називе Османског царства 
и на термине исламске религије. Већина турцизама води порекло из дија-
леката турскога језика, а доказивањем дијалекатског порекла турцизама 
изводи се закључак да је српскохрватски језик примио несразмерно више 
речи путем непосредних контаката говорника него путем писане или зва-
ничне усмене речи (исп. Адамовић 1973: 236). Значајан део ових турциза-
ма преузет је из турских анадолских народних говора. 

У првих 19. томова има преко 4500 одредница које су оквалифико-
ване као турцизми. На пример, у 17. тому Речника САНУ забележено је 
око 230 речи турскога порекла заједно са њиховим дериватима, од којих 
је више од половине означено квалификатором покр. (Ђинђић М. 2009: 
110–114). Од анализираних 230 лексема, шестотомни Речник српскохр-
ватскога књижевног језика6 бележи само десет лексема са квалифика-
тором покр.: одзаманде, ојнак, окабулити, окагача, окарити, окречати, 
оксуз, окуисати, олукли, опапучити се. Ово је и очекивано с обзиром на 
то да је Речник МС речник књижевног језика, а у књижевном језику је да-
леко мање турцизама него у народним говорима. М. Ђинђић (2009: 111), 
у циљу стицања увида у стање ове лексике у народним говорима, консул-
товала је постојеће дијалекатске речнике новијих датума и констатовала 
да је мали број турцизама забележен у тим речницима, са напоменом да 
се мала посведоченост турцизама може донекле објаснити и селектив-
ним приступом аутора приликом ексцерпције грађе, пошто аутори нису 
уносили општепознате турцизме како би избегли навођење лексике која 
постоји и у другим речницима.

Прошле године објављен је 19. том Речника САНУ, чије издавање је 
започето 1959. године. У овом тому завршена је лексикографска обрада 
речи на слово О (оцат1-ошчуро) и започето са обрадом речи на слово П 
(п-петогласник).7 

На слово О има 20 речи које имају турски предложак наведен у загра-
ди: 10 именица (очкур, очкурлук, оџа, оџагзада, оџак, оџаклија, оџакташ, 

радио турцизме од 12. до 16. тома, док је турцизме у 16, 18. и 19. тому обрадила др 
Марија Ђинђић. Наравно, дешавало се и то да уредник превиди решења и предлоге 
стручних консултаната, те да одређене речи буду погрешно етимолошки оквалифико-
ване или да изостане навођење турског предлошка, као што је то случај код одреднице 
пекала (tur. pekâlâ). 

5 О значају Речника САНУ за проучавање турцизама, као и значај дијалекатских ре- 
чника из јужне и југоисточне Србије за комплетирање корпуса турцизама в. Петровић 
(1994: 428–431).

6 Даље Речник МС.
7 О последњем, 19. тому Речника САНУ в. Вуловић (2014) и Ђинђић М. (2014б). 
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ошаф, ошафана, ошафлук и 10 глагола (очакмити, очатисати, очета-
лити, очирачити, оџевапити, ошапити2, ошићарити се, ошишкавити, 
ошишкати1, ошкембавити). Пракса Речника САНУ је да  се код одредни-
ца странога порекла наводи страни предложак у загради и то на два на-
чина: навођењем само стране речи уколико је одређена одредничка реч 
пореклом од те стране речи или се наводи „према тој и тој речиˮ, у слу-
чајевима различитих типова творбе у језику примаоцу, односно српском 
језику (нпр. код глагола очеталити, пердашити или очирачити).8 Даље, 
код деривата се не наводе етимони уколико је реч настала домаћим твор-
беним процесима (нпр. оџачар, падишахов, памучни, паћити, пафтаст, 
пекмезара, пексијански, пенџерак, первазити и сл.). Наведене именице, 
придеви и глаголи изведени су домаћим суфиксима од турских основа.9 
С друге сране, временом су се из великог броја лексема турског порекла 
издвојили суфикси који учествују у формирању врло продуктивних твор-
бених модела у српском језику (исп. Радић 2000). Пре свега, то су су- 
фиски -чија/-џија, -лија, -лук,-ана, који су због своје добре адаптираности 
и старине у литератури сврстани и међу домаће суфиксе (Клајн 2003: 
218). Неретко је тешко утврдити да ли су у питању немотивисани турци- 
зми, односно речи које су као такве и преузете из турског језика и које 
нису настале као резултат домаћих творбених процеса од турских суф-
икса и то додатно отежава етимолошки опис у Речнику САНУ. Постоји 
одређен број лексема за које се са сигурношћу може тврдити да су немо-
тивисани турцизми, односно да су као такве и преузете, да нису настале 
као резултат домаћих творбених процеса од  турских суфикса. Потврду 
томе налазимо у чињеници да код таквих речи основински део никад није 
као такав забележен у српском језику: ајлук (тур. ← ay, месец), калаба-
лук (тур. kalabalık ← kalaba, мноштво), јауклија (тур. yavuklu ← yavuk, 
веридба), отлукана (тур. otlukhane ← otluk, пласт сена); кујунџија (тур. 
kuyumcu ← kuyum, накит, златарска роба; накит са драгим камењем) 
(исп. Ђинђић М. 2013: 115). Ипак, као што смо истакли, много је већи 
број лексема које су могле двојако да буду третиране: као деривати или 
као неизведенице, то јест фонетски и морфолошки адаптиране турске 
речи. Тешко је утврдити за сваку реч понаособ њен пут уласка и развоја у 
српском језику, будући да су турски суфикси као творбени елементи вео-
ма заступљени у српском језику.

Највећи број анализираних турцизама на слово О припада покрајин-
ској лексици. Један од главних недостатака приликом досадашњих проу-
чавања турцизама представља неадекватност турских етимона из савре-

8  На пример, код глагола очирачити даје се назнака према тур. çırak, онај који је добио 
какав положај, службу са одређеном платом. Детаљно о начину представљања етимо-
логија у Речнику САНУ и другим описним речницима, затим о анализи и конкретним 
предлозима у вези са будућом обрадом  речи странога порекла в. Влајић-Поповић 2014. 

9 О простим и сложеним суфиксима од којих су извођене бројне речи у процесу секун-
дарне адаптације турцизама в. Ђинђић М. 2013: 136–141.
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меног турског језика (Петровић 2012: 24). У Речнику САНУ навођени су 
одговарајући етимони из савременог турског језика, а уколико је и кад је 
то било потребно, навођен је и одговарајући турски дијалекатски етимон. 
Тако, код турцизама из 19. тома очкур и очкурлук наведени су савремени 
турски етимони uçkur и uçkurluk. Обе лексеме имају само по једну потвр-
ду из Врања.10 У јужној Србији остали су незабележени бројни турци-
зми који се користе у врањском, нишком, топличком и лесковачком крају. 
Велики утицај који је извршио турски језик у овим крајевима заснива 
се на чињеници да је он у овом региону трајао све до ослобођења јужне 
Србије српско-турским ратом 1877–1878. Турцизми су у овим крајевима 
усвајани у директним језичким контактима и указују на блискост фонет-
ског састава са изворном турском лексиком, чиме се чувају оригинални 
фонетски ликови (исп. Ђинђић 1974: 113–120). Покрајнизам очкур нам је 
привукао пажњу, с обзиром на то да постоји могућност да се овде ради о 
речи која је из турскога језика прешла са истоветним фонетским саставом 
(тур. oçkur), односно да је могло да се деси да је усвојена у два различита 
лика (уобичајенија варијанта учкур, тур. uçkur), односно из два различита 
анадолска говора. 

С друге стране, могуће је да је у питању и промена настала на до-
маћем терену у процесу секундарне адаптације (промена u˃o, нпр. табор 
˂ tabur), мада таква промена није посведочена у иницијалној позицији 
речи11. 

Увидом у стање у турским народним говорима на основу расположи-
вих дијалекатских речника, установили смо непостојање облика oçkur у 
писаној форми (исп. ДС 1963–1977). У народном говору Карса, који при-
пада источноанадолској дијалекатској групи, користи се међу припадни-
цима етничке групе Терекеме (Карапапаци) облик oçkur12.  

Међу турцизмима на слово О издваја се лексема оџак са богатијом 
полисемантичком структуром, која се огледа у постојању шест семанти- 

10 У питању је Збирка речи из Врања и околине, др Милана Влајинца из 1900. године. 
Златановић (1998) не бележи очкур, као ни очкурлук.

11 Нпр. код Златановића (1998) нема забележених случајева ове фонетске појаве код до-
маћих речи, те вероватно није у питању аналогија према неким домаћим облицима. 
Што се тиче турцизама, издваја се још један пример у Речнику САНУ: осанма (тур. 
usanma), код којег нема забележене варијанте усанма у српском језику. У савременом 
турском језику usanma је део стандарда, док се варијанта osanma чује у говору Аргу-
вана, округу у покрајини Малатија на југоистоку Турске; в. Kılıç, H. B. Такође, Речник 
САНУ и Шкаљић (1979) наводе ограш (тур. uğraş), борба, окршај. Међутим, ову реч 
бележи ДС (1963–1977) у истом облику (oğraş), у значењу рат. Једнотомни речник са-
временог турског језика (ТС 2010) поседује у свом инвентару само облик uğraş, који у 
секундарној реализацији означава борбу.  

12 А. Ерџиласун (1983: 95) као ређу фонетску појаву издваја промену турског висо-
кoг лабијалног вокала U у ниски лабијални вокал O: Samson (˂Samsun), soyondum 
(˂soyundum) и сл., за коју сматра да се у њој чувају старији облици или они који су 
настали на основу аналогије, али без иједне потврде ове промене у иницијалној пози-
цији речи. 
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чких реализација, док се о творбеном развоју и продуктивности овога 
турцизма закључује на основу броја деривата у оквиру семантичко-де-
ривационог гнезда ове лексеме. Лексема оџак је систематски описана у 
форми семантичко-деривационог гнезда, на начин како је презентован 
корпус турцизама у  савременом српском књижевном језику у оквиру Се-
мантичко-деривационог речника турцизама.13 

СДГ: ОЏАК (тур. ocak) (на основу Речника САНУ)
ТО: оџак-
0 оџак, -ака и оџак м (мн. оџаци и оџаци, ген. оџака и оџака) (тур. 

ocak) 1. а. одвод (обично усправно озидан стуб са шупљином у среди-
ни или метална цев) за дим и гасове који настају при сагоревању, ди-
мњак. б. оно што обликом подсећа на оџак. 2. а. заст. и етн. озидано по-
луотворено ложиште у зиду или озидана пећ повезана с димњаком који 
служе за загревање просторије или кување; исп. огњиште (1б). б. покр. 
уопште озидано ложиште за ватру, огњиште. 3. етн. в. оџаклија (1). 4. 
нар. а. породична кућа, дом; домаћинство. б. угледан род, породица; при-
падник тога рода; исп. оџаковић. в. покр. заједничко, задружно домаћин-
ство, задружна кућа; дом или кућа која се одликује гостопримством. г. 
покр. газда, домаћин. 5. а. јамица ископана у земљи за сађење, сејање по-
врћа, кукуруза и сл., кућица; исп. кућица (4). б. покр. мали комад обрадиве 
земље. в. покр. место где се вади камен, каменолом, мајдан; окно у руд-
нику. 6. вој. ист. војна формација у турској војсци која је била саставље-
на од припадника истог порекла, сталежа и сл.: јаничарски ~, спахијски 
~, табачки ~ и др. Изр. кахвени ~ етн. покр. озидано огњиште у зиду које 
служи само за кување кафе; мања просторија у кући у којој се кува и 
пије кафа; исп. оџак (2а) и кафе-оџак. записати у оџак каже се за неш-
то што се никад неће десити, догодити; исп. записати у димњак (под 
димњак изр.). срушити (затворити, ископати) оџак уништити, затр-
ти кућу, породицу, породичну лозу; исп. угасити огњиште (под огњиште 
изр.). НПосл ако кућа изгори, дуг на оџак излети ко се нађе у великој 
невољи, губитку, дуг му се опрашта. где има оџак, има и дим у причама, 
гласинама има и истине. у свакој кући има дима, али је за то оџак да 
изиђе свако има својих брига и невоља, али има и начина како да их реши.

13 Презентовање корпуса турцизама у савременом српском књижевном језику дато је у 
форми семантичко-деривационог речника, да би се на основу оваквог речника изве-
ли закључци о њиховој семантичкој и деривационој адаптираности. Основну грађу за 
формирање корпуса Семантичко-деривационог речника турцизама чини шестотомни 
Речник МС. Овако конципирана анализа омогућила је теоријски засновано лексич-
ко нормирање турцизама, који представљају важан лексички слој у савременом срп-
ском језику. Семантичко-деривациони речник турцизма сачињава укупно 1131 семан-
тичко-деривационo гнездo у којима је забележено 5272 деривата, затим 1479 лексема 
које се нису деривационо развијале, што укупно чини 7882 обрађенe речи (Ђинђић M. 
2013: 546).
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11<0 оџак-ар, -ара м покр. в. оџачар.
12<0 оџак-иња ж агр. покр. врста шљиве. 
13<0 оџак-лија (тур. ocaklı)14 1. ж етн. просторија у кући у којој се налази 
оџак, односно огњиште са зиданим димњаком; гостинска соба. 2. ж заст. 
и етн. озидано ложиште у зиду или озидана полуотворена пећ повезана 
са димњаком, камин; исп. оџак (2а) и огњиште (1б). 3. м нар. в. оџаковић.
21<13 оџаклиј-ица ж (дијал. оџаклица) дем. од оџаклија (1).
22<13 oџаклиј-ски, -а, -о 1. који се односи на оџаклију 2. који се односи 
на оџаклију (3).
14<0 оџак-овина ж заст. угледна породица, род, племе.
15<0 Оџак-овић презиме.
16<0 оџак-овић м нар. припадник, члан старе, угледне породице, рода, 
племена, коленовић; исп. оџак (4б) и кућић. 
23<16 оџаковић-ка ж нар. женска особа припадница старе, угледне по-
родице, рода, племена, коленовићка. 
24<16 oџаковић-ки, -а, -о који се односи на оџаковиће, који припада оџа-
ковићима.
17<0 oџак-тер м покр. 1. в. оџак (2б). 2. гвоздена направа, постоље за по-
лагање бадњака. 
18<0 oџак-чар, -а и оџак-чар, -ара м покр. в. оџачар. 
25<18 oџакчар-ски, -а, -о покр. в. оџачарски.
19<0 oџач-ар, -а и оџачар, -ара м онај који се бави чишћењем оџака, ди-
мњака, димњачар.
26<19 oџачар-ев = оџачаров, -а, -о који припада оџачару.
27<19 oџачар-ка ж женска особа која се бави чишћењем оџака, димњака; 
оџачарева жена.
28<19 oџачар-ов в. оџачарев.
29<19 oџачар-ски, -а, -о који се односи на оџачаре, димњачарски. 
31<29 oџачарски прил. као оџачар, на начин својствен оџачару. 
210<19 oџачар-ство с бављење оџачарским пословима, оџачарско зани-
мање. 
110<0 oџач-е, -ета с дем. од оџак.
111<0 oџач-ина ж аугм. од оџак.
112<0 oџач-ић м дем. од оџак; исп. оџак (1, 5а). 
113<0 oџач-ки, -а, -о покр. који се односи на оџак (4б). 
32<113 оџачки и оџачки прил. покр. како то чине оџаци, оџаковићи, 
како доликује оџацима, оџаковићима; исп. оџак (4б).

14 Оџаклија је лексема која је могла бити третирана као дериват или фонетски и 
морфолошки адаптиран турцизам. Определили смо се да лексему попут ове 
представљамо као деривате, као што је пракса и у Семантичко-деривационом речнику 
турцизама. 
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Посебно се издвајају лексеме оџагзада (тур. ocakzade) и оџакташ 
(тур. ocak taşı15). Оџакташ је једна од позајмљеница преузета и адаптира-
на као сложеница изведена помоћу друге генитивне везе (неодређеног иза-
фета) у турском језику, која се не осећа као сложеница, већ као проста реч. 

СДГ: ОЏАК (тур. ocak) (на основу РМС)16

ТО: оџак-
0 оџак м 1. димњак. 2. огњиште у зиду које је непосредно повезано 

с димњаком, камин. 3. кућа, дом. 4. род, породица (обично угледнија). 5. 
башт. јамица у земљи за сађење каквог семена, кућица (4). Изр. као да је 
кроз оџак прошао црн је и гарав; на оџаку код куће; неће му се више ~ 
пушити пропашће, упропастиће га.
11<0 оџак-лија17 1. ж соба у којој има оџак, огњиште, камин; гостинска 
соба. 2. ж оџак (2). 3. м → оџаковић. 
21<11 оџакл-ица ж дем. ← оџаклија (1).
12<0 оџак-овић м човек из старе, угледне породице, коленовић, кућић.
13<0 оџач-ар м онај који чисти оџаке, димњаке, димњичар. 
22<13 оџачар-ев, -а, -о = оџачар-ов, -а, -о који припада оџачару.
23<13 оџачар-ов, -а, -о који припада оџачару.
24<13 оџачар-ски, -а, -о који се односи на оџачаре, димњичарски.
14<0 оџач-ић м дем. ← оџак.

На основу увида у оба Семантичко-деривациона гнезда лексеме оџак 
примећује се знатно мањи број деривата у гнезду формираном на осно-
ву Речника МС, који је послужио као контролни корпус за стицање уви-
да у стање у књижевном језику. Ово гнездо не бележи следеће дерива-
те: оџакар, оџакиња, оџаковина, оџаковићка, оџаковићки,  оџактер, оџак-
чар, оџакчарски, оџачарка, оџачарски (прил.), оџачарство, оџаче, оџачи-
на, очачки, оџачки (прил.).

Извели смо закључак да лексема оџак припада општем лексичком 
фонду, с обзиром на чињеницу да је показала велику способност инду-
ковања различитих семантичких процеса – и у полисемији и у дерива-
цији. Затим, лексема оџак и њен дериват оџачар представљају турцизме 

15 У савременом турском језику ocak taşı означава камен отпоран на ватру постављен око 
огњишта (исп. Ђинђић М. 2014а). У 19. тому папазјанија представља још један при-
мер турске сложенице овога типа:  сложеница papaz yahnisi (papaz yahnisi → papaz 
(свештеник) yahni (јанија) + si = свештеникова јанија) представља у турском језику 
ендоцентричну сложеницу; њено значење једнако је значењу управног дела (врста је 
јаније, јела), суженом према значењу одредбеног дела (свештеникова). Лексема yahni 
по истом моделу учествује у извођењу и других кулинарских терминолошких сложе-
ница: düğün yahnisi, incik yahnisi, soğan yahnisi, tavuk yahnisi (исп. Ђинђић М. 2014а).

16 Гнездо је преузето из Семантичко-деривационог речника турцизама (Ђинђић М. 2013: 
375) .

17 тур. ocaklı.
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који имају домаће синониме димњак, односно димничар.18 У синоним-
ним паровима оџак-димњак и оџачар-димничар  лексеме су семантички 
равноправне и њихова употреба у стандардном језику такође је равноп-
равна. Синонимски односи у које се укључују лексеме нису статична ка-
тегорија, односи су подложни језичким и екстралингвистичким утицаји-
ма; у неким случајевима синонимски однос се губи, а у другим случаје-
вима се успоставља, као на пример у различитим стилско-семантичким 
процесима. 

Турцизама на слово П има 139: падишах, пазар, пазар-була, пазарија, 
пазарлук, пазарџија, пазван (пазвант1), пазвант2, пазија, пај, паја1, пајан-
та, пајван1, пајдак, пајдос1, пајтар, пајташ, пајтон, пала2, палабујуклија, 
палаверка, палавра, паламар, палан, палаш, палдум, палта, палуза, памук, 
памук без, памукли, памуклија, памук-чорба, панађур, панаир, пандурба-
ша, панта, панџа, папагај, папаган, папаз, папазјанија, папуча, папуч-
лија, папучлук, папуџија, папуџилук, пара2, пара6, парабучук, парагун, па-
рађумиш, парађун, паразлама, парајлија, паракенде, паралаисати, пара-
ли, парампарче, паранџик, парасуз, параћесик, параџик, париџик, парлак, 
пармак, пармаклук, пармаксуз, партокали, парче, пасарђан, пасманџија, 
пастав, пастиља, патика, патлак, патлиџан, патрик, патрикана, паћ, 
паћлук, пафта, пафталија, паха1, пахали, пача, пачавра, пачалук, пача-
риз, пачаризлук, паша, пашалија, пашалук, пашанац, пашмаг, пашма-
гџија, пезевенк, пеик, пеикли, пејгамбер, пејда, пејдах, пејка, пекала, пеки, 
пекмез, пекмезли, пексијан, пексимит, пекшиш, пеливан, пеливанлук, пел-
те, пелтек, пембе, пенгабер, пендевиш, пендезе, пенча, пенџе, пенџевиш, 
пенџер, пенџерли, пењер, пењерлија, пер2, перваз, пергељ, перда, пердаши-
ти, периз, перија1, перишан, перчин, перчинлија, пестемељ, пестиљ. 

Највећи број турцизама припада покрајнизмима и пасивном лексич-
ком фонду, у који улазе  махом застареле речи, историзми и архаичне 
речи. Велики број лексема припада уједно покрајнизмима и застарелим 
речима: паја1, палта, парабучук, пастиља, патрикана, периз, пенџер, пе-
нџерли, перишан и сл. 

Приликом формирања корпуса на слово П, издвојио се велики број 
лексема које нису нашле своје место у Шкаљићевом речнику19: 

пазарџија, пазван (пазвант1), пазвант2, пајдос1, пајтар, пајтон, па-
лабујуклија, палаверка, палан, палаш, палта, памук без, памук-чорба, пан-
дурбаша20, папуџилук, пара6, парабучук, парагун, парађумиш, парађун, 

18 Говорници српског језика користе у овом случају и турцизам и његов домаћи сино-
ним, а избор ће зависити од идиолекатских особина појединца, односно од језичких 
особина заједнице којој појединац припада (Глибановић-Вајзовић 1986: 143).

19 Приликом поређења са грађом Шкаљићевог речника држали смо се начела да као по-
тврде узимамо и другачије фонетске варијанте одређених лексема, нпр. глагол парла-
исати, који у Речнику САНУ има облик паралаисати или именица пајдаш, у Речнику 
САНУ је пајташ, именица перђел, пергел  је пергељ и сл. 

20 Код Шкаљића нису забележене позајмљенице пандурбаша, парађумиш, парађун, 
код којих је дошло до укрштања две стране речи, од којих друга представља турски 
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паракенде, паранџик, париџик, пармаксуз, пасарђан, пастав, пастиља, 
патика, патлак, патрик, патрикана, пафталија, пеикли, пејка, пекмезли, 
пелтек, пендезе, пенча, пенџерли, пењер, пењерлија, пер2, периз, перија1, 
пестиљ. 

Наведени списак турцизама који нису забележени у Шкаљићевом 
речнику указује на то да би било корисно направити нови речник турци-
зама у српском језику. Као прво, корпус Шкаљићевог речника ограничен 
је на територију Босне и Херцеговине. Грађу је ексцерпирао из народних 
говора и књижевних дела. Очекивано је да број турцизама у Босни и Хер-
цеговини буде далеко већи него у Србији, с обзиром на то да је део живља 
примио ислам, што је резултирало отварањем верских школа, медреса и 
других институција у којима су се поред арапског језика учили и турски и 
персијски језик. Као друго, треба имати у виду и то да известан број тур-
цизама из јужне Србије не постоји у Шкаљићевом речнику. С. Ђинђић 
(1974: 116–119) приликом тумачења турцизама у делима Боре Станко-
вића издваја мањи број речи од којих се већина не налази у Шкаљићевом 
речнику или оне имају неко друго значење у односу на она наведена у 
речнику. Овакви резултати указују и на потребу да се турцизми у разли-
читим говорима са територије целе Србије детаљно региструју и опишу. 

Досадашњих 19 томова Речника САНУ дају најпотпунији попис овог 
лексичког слоја у српском језику и представљају важно полазиште за све-
обухватна истраживања турцизама и стварање речника турцизама који 
би обухватио све турцизме из књижевног и народног језика, уз њихову 
ексцерпцију и из свих новијих дијалекатских речника, као и бележење на 
терену оних турцизама који нису нашли своје место у речницима и збир-
кама речи. 
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LEXIS OF TURKISH ORIGIN IN THE 19TH  VOLUME OF THE DICTIONARY OF 
THE SERBO-CROATION LITERARY LANGUAGE AND VERNACULARS (RSA)

Summary

The material of the Dictionary of the Serbo-Croatian Literary Language and Vernaculars 
(RSA) has a large number of turcisms and represents the important source for exploring tur-
cisms of literary language and vernaculars as well. The aim of this paper is to register and de-
scribe the  turcisms collected in the 19th volume of RSA, as well as determination of their sta-
tus in the lexical fund of Serbian language. The biggest number of turcisms from this volume 
belong to dialect and archaic lexical fund. Our research confimed the fact that RSA possesses 
the richest inventory of turcisms in Serbian language and that represents the important starting 
point for creation the dictionary of turcisms including all turcisms from literary language and 
vernaculars. 

Keywords: turcism, borrowing, dictionary, lexeme, derivative word, semantic-derivational 
nest, adaptation
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