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АЈ.ла Bejdic 

ТНЕ DERBENT~I ORGANIZAТION IN ТНЕ BOSNIAN SANJAK АТ 
ТНЕ BEGINNING OF 17ТН CENTURY 

(Summary) 

One of the key aspects of the intemal situation in the Ottoman Empire, and therefore in 
Bosпia апd Herzegoviпa, especially in the periods of crises; was uпcertainty оп puЬ\ic roads. The 
goverпmeпt апd \оса\ feudallords were very much iпterested iп the protectioп апd safety of com
muпicatioпs апd trade. This type of service was eпtrusted to а derbentri orgaпization. 

It was поt а eпtirely пеw orgaпizatioп, since the adequate paragraphs about its fuпctioпiпg 
could Ье fouпd in the Emperor Stefaп Du~an's Code. 

The derben(fi organization was applied in fu\1 in Bosnia because of its position, its natural 
апd geographic features, апd the importance of roads that passed through the couпtry. Travellers 
апd goods were uпder coпstant danger of beiпg attacked Ьу the outlaws and robbers (hajduks). 
The derben(fl· organization had to provide а safe traffic, maintain the roads апd bridges in good 
order, provide а shelter for travellers and offer them necessary services. 

These tasks could only show а complexity and danger of such an organization. It consisted 
mostly of Christiaпs, апd to а lesser exteпt of Moslems. It was widely spread in Bosnia, especially 
in its eastem couпties. The public records (defters) from 1604, which were the basis for the work, 
show а deployment and strength of the organization, as we\1 as the status of its members. 

The members of the orgaпizatioп had certaiп exemptioпs and privileges in comparison to 
а common people (raya). The govemment wanted а maintenance of order and safety оп its roads, 
and theretore granted them those privileges but only in case they were well eamed. 

When the paragraphs оп the status of the derbentri organization were violated, the mem
bers of the organization were greatly disturbed and filed iп the complaints and grievances to vari
ous institutions in the govemment and judicial system. 
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Прилози 

Трговиште (пазар) Прибој. Налази се на врло опасном и страшивом јавном 
друму, куда много свијета пролази. То је коначиште оних који туда наилазе. 

Под условом да никоме не пријети опасност по имовину и живот, да мали
-мирију када туда наилази, безбједно са довољним бројем људи проведу, да по 
обрачуну и једног кјејла - који за Нови Пазар вриједи за једну кјејлу тридесет 
ока, дају по једну кјејлу пшенице и једну кјејлу јечма, да на сваке три куhе плаћа
ју по десет акчи на име спенuе, да дају ушур на укос (u~ri gijah), а са винограда 
ушри шире, да према прописима uизије дефтера плаћају џизију, да дају ушур на 
бостан, поврће и миву, на основу издате им uарске наредбе, они су у накнаду за 
горенаведену службу (обезбјеђења) изузети од плаћања avarizi divanijje и tekjalifi 
бrfijje. Тако је уведено у стари дефтер, па је тако и у нови дефтер уведено. 

11 

Село Доња Укрина. На јавном путу који води из Тешња за Пожегу, налази 
се Мали Кланаu, крај тога села. Он је јако непроходан, а већим дијелом је шума 
која је страшива. То је прикладно мјесто за склониште одметника. Неки путници 
су ту побијени, а њихова имовина опљачкана. Од оваквих случајева одметниш
тва нико нема мира. 

Према старом дефтеру је наређено, када је о томе извјештена Висока По
рта, да се тај кланац чува и заштити, а да тридесет куhа nлaha по стотину акчи, 
на име ресума (пореза). 

Горе споменуто село је врло неприступачно, а туда много свијета пролази. 

Село је задужено да обезбјеђује живот и имовину путника и да ћуприју на ријеци 
Укрини о свом трошку поправљају и одржавају. 

Издати су им царски хукјуми, по којим су ослобођени свих мјесних пореза 
(tekjalifi бrfijje), avarizi divaпijja и черахорлука. 

Утврђено је да је то донијело велике користи за скелу Дубочац, која се на
лази на ријеци Сави. 

Власнику земље има да се плаћа сваке године по стотину акчи, на име рес

ми-филурије. 

Оне који су дошли у село са стране пописати, а не гонити их. 

Има међу њима оних који се баве заиатима, а немају обрадиве земље, али 
на име хајмане-а они nлahajy сви равномјерно шест стотина акчи власнику 

земље, као еквивалент за ресми- хајмане ( bedeli resmi hajmane). У нови дефтер 
је уведено, да he бити ослобођени tekjalifi orfijje i avarizi divaпijje, докле год буду 
обављали напријед наведене дужиости. 
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товника забиљежен је у близини дербенда Црна Банска, на путу између 
Јајца и Травника.з• Сличних случајева било је, разумије се, далеко вше. 

* * * 
Једно од битних обиљежја унутрашље сиутације у Османском Цар

ству, па и у Босни н Херцеговини, посебно у периоду кризе, јесте појава 

несигурности на јавним путевима, којима се одвијао промет робе н про

лаз путника. Држава и мјесни феудалци били су веома заинтересовани за 
обезбјеђеље и сигурност комуникација и промета. Та служба је била по
вјерена дербенџијској организацији. 

Није се радило о сасвим новој институцији. Систем службе је на
слијеђен од средљовјековних државних творевина, о чему свједоче и од
говарајуће одредбе у Законику цара Стефана Душана. 

Дербенџијска организација је нашла своју пуну примјену у Босни, 
што постаје разумљивим ако се имају на уму положај земље, љене при

родно-географске особине и значај путева који кроз љу воде. Идући ти~ 
путевима пролазници и материјална добра излагани су опасностима да 
буду нападнути од стране одметника и хајдука. Дербенџијска служба је 

имала задатак да отклони сваку опасност н омогући безбједан саобраћај. 
У љене задатке спадало је и одржаваље путева у пролазном стаљу, оп

рављаље мостова, прихватаље и уконачаваље путника и пружање љи"tа 

потребних услуга. 

Наведени задаци указују на сву сложеност, опасност и одговорност 

дербенџијске организације и љене службе. Ту организацију су чинили 
највећим дијелом хришћани, маље и муслимани. У Босни је била рас
простраљена, нарочито у љеним источним нахијама. На распоред и сна-

• \ \ '1 
гу те организациЈе и љене службе у Босни, као и на статус љених припад-

ника, указују поближе подаци'дефтера из 1604. године, на основу којих је 
у највећој мјери и сачиљен овај рад. 

Служба дербенџија била је заснована на законима и прописима ут
врђеним претпоставкама материјалне н друштвене природе. Те претпос
тавке састојале су се у извјесним пореским и неким другим олакшицаыа 
и повластицама, које су дербенџије уживали у односу на обичну рају. Те 
олакшице и повластице су, разумије се, даване не случајно, него из по
требе државе за одржаваљем унутрашљег реда и сигурности на путеви
~а. Оне су биле заслужене. 

Нарушаваљем одредби о статусу дербенџија уношени су поремећа
ји у љихов свакодневни живот н службу. Том нарушаваљу они су се суп
ротстављали, што је долазило до изражаја у љиховим све чешћим жа
лбама и тужбама, које су упућивалн различитим инстанцама власти н 
судства. 

39 TD No-477, 1/4, с. прев. 1215. 
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тр<~нзитни nростор преко кога су водили nутеви у разним правцима, nо

везујуhи санuаке Босну, Херцеговину, Зворник и Смедерево. Путеви кроз 

ту нахију водили су кроз више оnасних мјеста. Као дербенuијска у тој на
хији су заведена сљедеhа села: По н ора ц или Подграђе, с uематом кнеза 

Гојка, Милино или Радохна, с uематО\1 кнеза Гојка, Калодере или Хрчи
ћи, Штедриhи или Велишићи, Забрђе, Средње и Горње и Доње Штедере, 

Грабовик или Доње Равне, Горње Равне, Куштровача, Коnривна, Буко
в<~ча, Горње и Доње Вршике, Бусије и Гојчино. Број домаhинстава у тим 
сели:--.1а се кретао око 8 куhа. Плаhали су по куhи 315 акчи. Веhина тих се
ла се налазила на Равној Гори. Становништво им је, углавном, хришhан
ско. Уз обезбјеђивања nута на оnасним мјестима, били су обавезни и да 
дају коначиште путницима и да nрате убираче nореза. 

У нахији Сјеница дербенuијска села су била: Чајковиhи, Житин, 
Мнладиновv, Горње Брнице. У дербенuијску службу ових села били су 

укључени и војници. Свако од њих имало је кнеза, nримиhура и легата
р<~. И:--.tала су и свога поnа. По куhи су nлаhали порез у износу од 40 акчи, 
а ПО једНО:\! селу ОД 150 ДО 320 aKЧif. 

У сусједству nретходне налазила се нахија Моравица. У њој су као 
дербенuијска села уп и сана :--.1јеста: Голечница, Рада ново, Постоји не(?), 
Херјаково и варош Љубиh, коју је основао Јунуз-nаша. Порезе су nлaha
лtt одсјеко:'\1. Прво је на оса:--.1 куhа nлаhало 500 акчи, друго на 16 куhа-
315, треhа на 33 куhе - 150 11 четврто на 20 куhа - 315 акчи. 

Појава отпора дербенџијског. становништва 

Повремено се ·код дербенuија јављао отnор nротив феудалне ек
сnлоатације, извјесних по њих штетних мјера власти и nоступака њених 
органа. Тај отпор се јављао у различитим облицима, у форми жалби на 
постуnке органа мјесне власти, уnућених одговарајућим нижим или ви

шюt органима те власти и судства. Примјери отпора наведени у доку
:'\tентима су бројни. Наводю.ю случај сукоба између дербенuија села Ка
раула, у јајачкој нахији, и спахије Османа. Радило се, у ствари, о сукобу 
око nитања власнишва над земљО.\1 коју су дербенuије искрчиле и обра
ђивале, коју је спахија nроглашавао својом и тражио плаћање дажбина 
на њу. Спор је судски ријешен у корист спахије.'" 

Злоуnотребе и нарушавање права датих дербенuијама нису били 

nојединачни случајеви, веh раширена појава. Неуспјеси у тражењу прав
де и ефикасне заштите присиљавали су то становништво да напушта 

своја огњишта и насељава се у теже приступачне крајеве, г.цје је био 
-.tањи утицај и могућност контроле од стране власти. То је водило збли

жавању дербенuија с хајдуцима и пљачкашима и учешhу у њиховим ак
ција:--.tа, што је односе између њих и власти даље заоштравало. То је до
приносило развитку и јачању хајдучије. Случај појаве одметника и бун-

38 као под 36. 
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У нахији Врховина била су два дербенuнјска села: Горња и Доња 
Укрина. Оба су лоцирана на врло прометном путу, који је водио од 
Тешња за Пожегу. Њихови становници су били задужени да одржавају и 
чувају пут, као и мост на ријеци Укрини. Плаhали су на име филурије и 
ушура 100 акчи годишње. 

У нахији Кладања истоимена насеље се јавља код дербенџијско 
мјесто. То мјесто се. обично називало Пазар Четвртковиште. У ствари, 
становници његових трију махала (Махала месџида Џафера, Махала 
џамије Али-паше и Махала uамије Мехмеда челебије) уписани су као 
дербенuије. Било их је 118 домаћиистава. Радило се, у већиии о ислами
зираиом, муслиманском стаиовииштву, са нешто хришћана Срба. 

У нахији Сарајево као дербеиuијско уписано је село Ракова Нога. 
Оно је чувало веома значајан кланац код Пала. Одредба о њиховом ста
тусу, заведена у дефтер из 1604, датирана је 23. реџепом 1006 
( = 2.111.1598) године. О њему постоје слични документи и из ранијег вре
мена . Бројала је 40 до 50 кућа, углавном муслиманских с баштинама, са 
нешто хришhаиа. 

У нахији Борач регистровано је дербенџијско село Штитарићи. 
Припадало је чифлуку неког Фаика сина Мехмедова, а посједовао га је 
Хаџи-Ибрахм ага. 

У нахији Вратар заведено је дербенџијско село Поджепље, које је 
обезбјеђивало дербенд у планини Равна. 

Нахија Хртар имала је два дербенuијска села: горње Обрамље и 
Брезовје. У дужности им је било одржавање моста на ријеци Орашници 
и једног дербенда. Документи о њиховом статусу датирани су 1579 (Об
рамље) и 1580 (Брезовље) годином. Становништво им је било муслиман
ско, с баштинама. Годишња обавеза тих села износила је до 1600 акчи. 

У врло прометиој нахији Вишеград спомиње се више добро органи
зованих дербенџијских села. То су : пазар (трговиште) Прибој, села Дубо
вик и Међусеље. Становници тих насеља су били обавезни да чувају 
кланце и обезбјеђују државне приходе (мали мири). Мјешовите су вјер
ске припадности. Већина их је посједовала баштине. У документима су 
наведени подаци о њиховим пореским и другим обавезама. 

У попису нахије Добрун уведена су дербенџијска села Округла и 
Средње Велетово. Прво је имало 13 муслиманских баштина и годишњу 
пореску обавезу у износу од 3500 акчи, а друго- 6 муслиманских и двије 
хришћанске баштине, с порезом у износу од 893 акче годишње. 

У нахији Борче уписана су дербеиџијска села: Лесковнца и Кустова
ча. Становништво им је хришћанско. Посједује баштине. Прво је броја
ло 37 кућа, а друго 17, с пореском обавезом за свако од њих по 315 акчи 
годишње по кући. 

Нахија Барча је имала најраспрострањенију дербенџијску службу 
међу нахијама босанског саиuака, због тога што је представљала важан 
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мјерну јединицу »киле« (кејл) која је вагала терет од 50 до 60 ока, како 
гдје. 

Дербенuијска домаћинства су била ослобођена и давања дјеце у 

јањичарски подмладак. Та привилегија је имала велико морално зна

чење и саму службу чинила привлачном за хришћанско становништво.35 

За разлику од раје, која је била настањена на феудалним ленима и 
чифлуцима, дербенuијска домаћинства су у већини имала своје баштине 

и земине, земљишта до којих су сами д'Јлазили крчењем ничије земље. 
Такав примјер се наводи у документу који се односи на дербенuије села 
Врх Лашва, званог Караула, у нахији Јајце. Текст тог документа доноси

мо у прилогу овог рада. 36 

Дербенuијска села су у већини случајева припадала брдско-планин
ском типу насеља. Била су раштркана или збијена. Њихов број по нахи
јама је био различит, од два до пет, па чак и до четрнаест села у једној 
нахији. Број кућа у дербенuијским селима босанског санuака кретао се 

од 7 до 50. Дербенuијска села су имала унутрашњу самоуправу, која мно
го подсјећа на кнежинску, јер се у њима јављају кнезови, nримићури, тек

лићи, легатори. Ово говори о поријеклу и -припадности влашкој органи
зацији. 

Што се тиче процеса исламизације, он се одвијао и у тој средини. 

Повластице дербенuија су се временом мијењале. У почетку су оне 
биле веће. Временом су се њихове пореске и друге обавезе повећавале, 
највише у доба слаб.rъењу државе и њене војне моћи. Од времена влада
вине султана Сулејмана Законодавца, олакшице дербенuија су биле дво
јаке. Дио становништва једног истог села је у неким случајевнма припа
дао категорији »бер адет-и дербенд«, а другн категорији »muafiyeta«.37 

Основни подаци о дсрбснџијским селима босанског санџака према 
дефтсру из 1604. године 

Нахија Тријсбово (у околини данашњег Мркоњић-Града) имала је 
неколико дербенuијских села. То су села; Језерце, Доње Тријебово, 
Горње Тријебово. Успостављање дербенuијске службе у селима те нахије 
услиједило је на иницијативу органа локалне власти и судства. Њоме су 
били обухваћени хришћани, али и нешто мало муслимана. Давали су фи

лурију у износу од 280 акчи по кући годишње. 
Нахија Јајце је имала четири дербенuнјска села: Врх Ш а ву (Карау

ла), Врх Црна Банска, Бајина Гора н Бајина Горица. Ова села су се нала
зила на путу Јајце- Травник. Укупна годишња обавеза износила је: за 

прво село - 3300 акчи, друго - 1580, треће и четврто по Ј 000 акчи. Ста
новништво тнх села било је мјешовито, хришћанско и муслиманско. 

35 А. Стојановски, ц. д., 93. 
36 TDNo-477,114,c.npeв.l217. 
37 А. Стојановски, ц. д., 99. 
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рез на ожењене мушкарце (resm-i benak), nорез на воденице (resm-i 
asiyab), свадбарина (resm-i aruz) и др. Износ сваког од тих пореза изра
жен је у акчама. Дербенџије босанског санџака су били оптерећени најви
ше филуријом, која је давана одсјеком по кући у тачно одређенО:'\1 го
дишњем износу. Висина давања није била увијек иста. Разликовала се од 
мјеста до мјеста, понекад и од домаhинства до домаћинства. Један износ 
је важио за потпуна домаћинства, други за удовичка, самачка, старачка, 

лоповска итд. Примјера ради, наводимо да је у дербенџијском селу Пап
ратина, нахија Моравица, 20 кућа давало годишње по З 15 акчн, а једна 
само 200 акчи,Э' у селу Милино(?), нахија Барче, 37 куhа по 315, а једна 
кућа само 100 акчи (посљедња је уписана као лоповска баштина).зz У 

мањем броју случајева висина давања је била нешто веhа од З 15 акчн и 
мања од 1 ОО акчи. Занимљива је, у погледу износа пореске обавезе ста
новника дербенџијског села Јарчиште, у нахији Бања, биљешка уз попис 
тога села, заведена у дефтеру босанског санuака из 1604. године. Та 
биљешка гласи: 

»Житељч горе наведеног села чувају кланац на мјесту званом Wар
ган н обезбјеђују пут који води у Смедерево, Босну и Херцеговину -
санuаке. И они као И остале дербелџије, пошто плате по 235 акчи на и.не 
пореза којим су задужени (подвукла А. Б.), све д~"~к чувају наведени дер

бенд, да никоме не пријети опасност по имовину и живот, у накнаду за ту 
службу се изузнмају (muaf) од диванских намета (avariz-i divaniye) оби
чајних терета (tekalif-i orfiye) и свих задужења од санuак-бега . Тако је 
прописано старим дефтером, па је тако и у нови дефтер уведено као дер
бенд.«33 

Према висини пореза дербенuијског домаћинства, наведеног у овој 
одредби, могло би се закључити да је већина таквих домаћинстава имала 
пореску обавезу у том годишњем износу, јер се ту изричито наглашава 
да ови плаћају као и остале дербенџије. 

За обавезе дербенuија у ранијем времену занимљива је одредба бо
санске канун-наме из 1530. године. У њој стоји да дербенџије одређене за 
чување. вароши Прибој, као и »вароши које су подигли покојни Искен
дер-паша, Фируз-бег и Јунус-паша ради сигурности пута ... «, дају разли
чите порезе: » ... на сваку кућу је по тридесет акчи џизије и на двије овце 
једна акча овчарине (adet-i agnam), од сваке двије куће једна кила пшени
це и једна кила јечма и од сваког човјека по десет акчи испенџе заведено, 
па још да дају порез за баште, а на земљи г.цје има вина десетину од вина 
и друге ситнице. Догод чувају и nазе, а ничијем имању ни животу не буде 
штете, споменуте дербенџије нека буду ослобођене свих диванских тере
та и ванредних намета (avariz-i divaniye ve tekalif-i orfiye).3

• Кад је у овом 
тексту ријеч о термину »киле« треба имати на уму да се мисли на турску 

31 TD No-477, 11/ 1, с. 379 и 380. 
32 Исто, с. 398. 
33 Исто, 1112, 439. 
34 Кануни н кан ун-наме ... , 43, 44. 
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равајуhи да у њој нема хајдука. Успут су обавезно ударали у бубаЊ. Бу
бањ се готово редовно јавља као инструмент којим дербенџије обавјеш
тавају пролазнике о стању на њиховој дионици пута." 

Дербенџије су постављали стражу на најпогоднијим мјестима пута 

одакле су имали преглед лодручја које су чували. На тим мјестима се ди
зала мала сламната колнба. Слободан пролаз или потреба да се више 
људн укључи у акцију оглашавани су ударцима у бубањ или дувањем у 

рог. Стражарење се вршило наизмјенично, али никад nојединачно. Теш
ко је реhи колико је било људи у служби у исто вријеме. По некима, тај 
број се кретао од шест до дванаест лица, а по другима је на · стражу сва
кодневно излазио један чувар на десет кућа дербенџијског села.Z6 

Стражарење се обављало углавном дању, тј. у вријеме проласка 
nутника и каравана. У вријеме кад се nутовање обављало и ноhу, обично 

у љетним мјесецима, дербенuијска служба је организована даноноhно.11 

На даноноћно стражарење уnућивала је и дужност везана за обезбјеђи
вање конака и ханова који су се редовно налазили у близини дербенuиј-

ских села.10 
• 

Природа службе је налагала да дербенџије буду наоружани. Турски 

историчар Џ. Орхонлу вели да дербенџијама није било дозвољено но
шење ватреног оружја, изузев у специјалним околностима, зашто је било 
потребно посебно одобрење.19 Иначе су дербенuије били наоружани ду
гим штаповима, коnљима и стријелама, буздованима и сабљама.30 

Друштвено-економски положај дербенџија 

Дербенџије су за своју службу уживали значајне пореске олакшице, 

па је она, и поред се своје сложености и одговорности, била привлачна за 
потлачено становништво. Били су ослобођени, потпуно или дјелимично, 
неких пореза и обавеза које је обична раја плаhала. Због те околности 

они су у литератури често третирани као >mривилегована раја«. Своје 
обавезе према феудалцу и држави испуљавали су »по дербенџијском оби
чају« (ber vech-i adet-i derbenciyan). У законима и другим службеним ак
тима, којима је регулисан положај дербенџија у босанском санџаку, нај
чешhе се спомињу: порез филурија (resm-i filuri), десетина (osr), травари
на (giyah), десетина од днња и лубеница (osr-i bostan) десетина од лана 
(osr-i ketan), десетина од лана (osr-i ketan), десетина од кошница (osr-i kii
vare), десетина од воhа (osr-i meyve) десетина од поврhа (osr-i i sebze), по-

25 Р. Самарuиh, Београд н Србија ... , 114. 
26 Д. Ихчиев, Материјали ... , 161; В. Н. Златарски, Нова полнтнческа н соцнвлна историја 

на Б'лгарнја н Бвлканскија лолуостров, Софија 1921, 12. . 
27 Р. Самарuиh, ц. д., 159, 160; Н. lna1d!ik, Fatih devri Ozen'ndde tetkikler ve vesikalar Ј, Anka· 

ra 1954, 224. 
28 Исто као под 23. 
29 С. Orhon1u, ц. д., 64. 
30 Х. Хаuибегнh, Расправа Али Чауша из Софије о тимарској организацији у XV/1 

стољеhу, ГЗМ, св. 11, Сарајево 1947, 158, 190; А. Матковски, Турски извори за ајдутство
то и арамнството во Македонија (/620-1650), Скопје 1~1, doc. бр. 47. 
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Одржавање и оправљање оштећених путева и мостова пред

стављало је, такође, обавезу дербенџија. Као примјер наводимо дио тек
ста одредбе о дербенџима села Брезовје (?)у нахији Хртар, који гласи: 

»Године 988 ( = 1580) издат је ем ри шериф да се у наведеном селу, 
на ријеци Орашиици која туда протиче, изгради ћуприја за путнике који 
долазе из саиuака Босне, Херцеговине, Смедерева и Зворника, те да чува

ју кланац и буду од користи онима који туда наилазе. 

Све док буду чували тај кланац, док буду наведену ћуприју одржа

вали и поправљали, док буду користили путницима који туда наилазе, 
док буду своју службу беспријекорно обављали, у накнаду за своју служ
бу имају се изузети (муаф) од черахорлука, каракулука и аваризи дивани
је. На основу царске наредбе тако је уведено у нови дефтер.«н 

У неким од докумената истиче се обавезе дербенuија да заштите 

пренос прикупљених државних пореза, који су били привлачна мета од
метника и хајдука, као и да обезбјеђују путнике и њихову имовину на ус
путним коначиштима. Илустративан је у том смислу текст сљедећег до

кумента: 

»Село Мнлнно (?), другачије Радохна. Џемат кнеза Гојка, нахија 
Барче. 

Горе наведено село је врло страшиво и опасно, а налази се на глав
ном друму, куда много свијета пролази и ту одсједа на коначењу. Њима 

је издат емри шериф, да имају муафијет под условом да никоме ко туда 
наилази и ту коначи не пријети опасност по имовину и живот, да у врије
ме сакупљања државних прихода, када туда наилази, да га (мали мири) 
уз довољан број људи осигурају и проведу. У накнаду за то, а када плате 
ресми филурију у потпуности, изузимају се од черахорлука, аваризи ди

вапије и осталих текалифи шерифија. 

На основу емри шерифа, тако је уведено и у нови дефтер.«" 

Обавеза дербенџија је била, такође, да снабдијевају путнике и њихо
ве коње храном која се плаћала у пола цијена. Они су морали, даље, да 

држе ноhну стражу пред хановима или да примају на конак путнике, а за

тим да испрате кроз опасна мјеста . 

О начину вршења дербенuијске службе оставили су забиљешке неки 
од европских путописаца. Тако Бенедето Рамберти, који је 1534. године 
ишао на султанов двор у својству члана млетачког посланства, биљежи 
сусрет с дербенџијском службом на путу Фоча - Пљевље, као сусрет са 
неколико стражара и чувара од хајдука, од којих је један пролазио шу
мом и ударао у бубањ уколико је пут био слободан и сигуран.10 Од дру
гог путописца, Жака Гасоа, сазнајемо да су 1547/ 48. године људи ~адуже
ни за безбједност пута цио дан стражарили и пролазили шумом провје-

22 Исто, s. d. фк. 23, 11/ 2, 130,624. 
23 Исто, s. d. фк. 84, 11/1, с. 398. 
24 П. Матковић, Путоваља ... , Рад, књ. LVI, Загреб 1881,213-214. 
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њиховог чувања ангажују становници села лоцираних у непосредној бли
зини таквих мјеста. Житељи таквих села лако су се могли претворити у 

ювор несигурности и средиште хајдучије, па је њихово ангажовање у 
служби, ~1ада рискантно, могло дјеловати у смислу смиривања евентуал

них њихових агресивних наступа. Ово парализаторско дејство постизано 
је и унутрашњом организацијом дербенuијске службе. Дербенuијска ор
ганизација представљала је један вид колективне одговорности свих жи
теља села за сваки евентуални инцидент који би се десио на простору за 

који су они били задужени. 

Уколико у близини угрожених мјеста на главним путевима нису по
стојала стална насеља, турске власти су досељавале ту становништво и 

оснивали сасвим нова дербенuијска насеља, од којих су се нека развила у 
градове. Овакав поступак оживљавања пустих и напуштених предјела 

био је, nоред осталог, и начин да се ликвидира простор ничије земље, на 
којој се могло неконтролисано и без утврђивања ичије одговорности раз
вити разбојништво и хајдучија. За овакво насељавање најподеснији су 
били власи сточари и сви они који нису били везани за земљу и чијем су 
друштвеном статусу добро долазиле олакшице везане за дербенuијску 
службу. Примјера оснивања дербенuијских насеља насељавањем влаха у 
Босни има доста. 

Службе дербенuијске организације у Босни 

Дербенuије су биле дужне да се брину за живот и иметак путника. 
Они су истовремено били одговорни за сваки евентуални злочин и крађу. 
Ове њихове обавезе су биле формулисане у кануннама за босански, хер
цеговачки и зворнички санuак из 1539. године,'9 као и у другим закон
ским одредбама везаним за њихову службу. Обавезе босанских дер
бенuија илустроваћемо одредбама које се односе на два дербенuијска се
ла у нахијама Бања и Барча. У једном од њих говори се о дербенuијама 
села Мокра Гора, њиховој обавези да чув~ју истоимени кланац и откло
не сваку опасност која би могла да угрози животе и имовину пролазни

ка!" Таквог је садржаја и одредба која говори о обавези дербенuија села 
Хрчићи (?), у нахији Барча.'' 

Дербенџије су биле дужне да надокнаде материјалну штету која би 

била учињена путницима на простору за који су били одговорни. У слу
чају њихове солидарности с нападачима одговарали су и својим животи
:-.Ја. 

Заштита путника и њиховог пртљага није била једина задаћа дер
бенuијске службе. Они су били обавезни и да ослободе путеве од опасних 
дивљих животиња, као што су вукови, медвједн и друго звјериње. 

19 Кануни н хsнун-нsме, Сарајево 1957,56. 
20 TD No. 477, s. d. 88, прев. с. 419-450, 11/2. 
21 Исто, s.d. фх. 11/2, 411. 
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налазе између два стајалишта (постаје - iki menzil mabeyninde), и то из
међу тврђава Бања Лука и Јајце. 

Издата је царска заповијест (hukm-i ~erif) половицом uемазиел-евве-· 
ла 970. године (половнцом јануара 1563), којом је одређено да те триде
сет и три куће, пошто плате филурију, врше обезбјеђивање горе спомену

тог кланца (дербенда). Они не смију допустити да се животима и.имови
ни путника причињава штета. Сву насталу штету онн ће надокнаднтИ.« 15 

Дербенuијама су предавани султански документи о њиховом стату

су. У случају потребе они су их nоказивали надлежним судски:'v!, порес
кюt и другим органи:"vtа турске власти. Исправе су имале важност оноли

ко дуго колико је на власти био онај владар који их је издао. Свака про

"'јена на султанско-.1 трону значила је обавезу да се султански документи 
обнове и њича потврди и продужи дербеиuијски статус. Такви доку:".tеи

ти су сваки пут издавани под условом да се испуњавају одговарајуће оба
везе и уз наплату одређене таксе. То је важило како за дербенuнје, тако и 
за све посједнике султанских берата и других докумената централне 
власти . 

За дербенuијску службу било је највише аигажовано хришhанско 
становништво, али је евидентно да су њу вршили и муслимани. По 
:\-fИШљењу А. Стојановског, хришhана је у тој служби било више зато 
што су мислимаии били турски војни обвезници, што су рјеђе живјели по 
пасивним и забаченим планински пре.дјелима и што је положај дер
бенuијске раје био доста тежак. • • И други разлози су, међутим, одређива
ли степен заступљености хришћана и муслимана у дербенuијској служби 
овог или оног простора, мијењање вјерске структуре становннштва, на 

примјер, што је у Босни дошло до пуног изражаја. У овој земљи јављала 
су се и чисто муслиманска дербеиuијска села. У тахва села сnадају 
Горње Обрање и Брезовље у нахији Хртар. У првом од њнх уписана су 
сљедећа домаћииства: баштина Оруча Исхакова, баштнна Јахја спахије, 
баштииа Џnфера Мехмедова, баштина Алађоза Мухамедова, земни Иб
рахи:-.tа и Мустафе, земи н Фер ида Ахмед ова, у посједу Сефера спахије." 
И дербенuије села Врх Лашва (Караула), у нахији Јајце, били су одреда 

муслимани. Ево њихових имена: Мустафа Мајилов, Џафер Несухов, Тур
хан Пиријин, Ферид Хасанов, Хасан пир Алијии, Пирија Велијин, Хасан 
Фархатов, Несух Муратов, Мустафа Хасаиов, Камбер Велијии, Мехмед 

Ферхадов итд.'" 

Ангажовање хришhаиског стаиовништва у дербенuијску службу 
представљало је деликатан и тактичан потез турских власти. Како је 
опасност пријетила највише иа оним дијеловима пута који су пролазили 
кроз тјеснаце, шу:\-tе, преко планина, било је логично да се у сл~жбу 

15 Dcfter-i mufassa1 Liva-i Bosna, Ci\d 1, No 477 (117), Tapu ve Kadastro Gene1 MlldllriUgU An
kara (даље: TKGMA), TD No-477, s. d. 1232. 

· 16 А. Стојановскн, Дервенuнството ... , 35. 
17 TD No-477, fk. 2, 124, 595, 1112. 
18 Исто, s. deft. 327, 1214, 114. 
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Дербенuијска органюација у Босни 

Дербенџијска ОрГанизација у Босни је завођена још од вре:\-tена за
вођења ОС:\-tанске власти. О TO:\-Ie свједоче подаци свих турских дефтера 
који се односе на овај простор, од првог до последњег пописа босанског 
~~ ње:\tу сусједних санџака. Упоређивањем података тих дефтера долази 

се до закључка да број дербенuијских села вре:-.tено~t расте и, сходно то
\tе, да се дербенuијска организација стално развија и јача. У току XVI ви
јека, нарочИl~О у његовој другој половини, криза државног и друштвеног 
сt1Сте:-..1а је све више долазила до изражаја, положај поданика се погорша
вао, њихово незадовољство је расло, од:\lетништво и хајдучија су узи:\lа
ли \taxa, унутрашња сигурност је слабила, путеви и про\tет све више уr
рожавани, што је изазивало потребу ширења и јачања служби унут
рашње безбједности. Са:-.ю у току друге половине XVI вијека, ОС\Iанска 
власт је низ \tјеста на значајнијим путевюtа, та\ю гдје је то изискивала 
безбједносна ситуација, прогласила дербенuијски:-.1 и ставила И\1 у зада
так да чувају угрожене дионице и О\югуће безбједан прелазак путника 11 

робних товара . Оваква нова дербенџијска села јављају се највише на 
г лавно\1 путу од Новог Пазара за Сарајево и даље, од овог града пре\tа 
сјеверу и западу. Нека од нових дербенuијских насеља развиће се вpe\le

HO\t у нове градова, као што су Прибој, Соколац, Кладањ, Ново Јајце 
(каснији Варцар-Вакуф, данас Мркоњић-Град) и др. Брзо ширење, развој 
11 јачање дербенuијске организације у Босни до почетка XVII вијека до
шао је до пуног изражаја у попису босанске ливе из 1604. године. У том 
попису се дербенuијска села јављају у нахија\tа: Нови Пазар, Сјеница, 
Моравица, Борча, Добрун, Вишеград, Хртар, Вратар, Бирач, Кладањ, 

Сарајево, Усора, Јајце, Тријебово, што показује да је највећа концентра
ција тих села била на путу који пролази кроз нахије источног дијела бо-

' санског саиuака. 

Завођење дербенuијске службе у Босни и про:-..tјене у њој, као и на 
други:-..1 просторима, били су под директно\! контроло:-..1 централне влас

ти. Процедура проглашавања неког села за дербенuијско била је сложена 
11 дуготрајна. Иницијативу за тај акт покретале су обично локалне влас
ти (органн управе и судства), најчешће кадија и угледни људи (ајани) до
ПIЧ но г \tјеста. Они су у пис:-..tеној фор\1И доносили Порт и \Юлбу с образ
ложеНЈш захтјево:-..t за успостављање дербенuијске службе. Централна 

власт је обично усвајала такве приједлоге и издавала своје рјешење у 
фор:-.ш фер\tана, берата или \tуафна:-..tе, којюtа је та служба усnос
тављана. При\tјера ради, наводи:чо текст доку:-..tен"fа . о успостављању 
дербенuијске службе у селу Горње Тријебово, нахија Тријебово, који по
казује како је текао поступак око завођења те службе. Теl(ст тог доку\tен
та гласи : 

»Село Горње Тријебово, нахија Тријебово. 

Кади ја Кобаша је поднио Високој Порт и арз, по KO\te то село треба 
да врши свестрано обезбјеђење кланаца Међугвоздје и Тријебово, који се 
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»заnадна и јужна Србија, сјеверна н заnадна Македонија и источна Алба

нија.' 

Дербенџијска служба није истовремено успостављена у сви:vt облас
ти:vtа и на свим мјестима. Њено завођеље је представљало дуготрајан 
nроцес и одвијало се у складу с развитком оnштих nрилика које су се од
ражавале и на унутрашљу сигурност. 

У историографији се сусрећу различита мишљеља о времену успос

тављаља дербенџијске службе. Према К. Јиречеку8, љу је завео султан Су

лејман Законодавац ( 1520-1566), а nрема Ихчијеву, Цвет ко во ј и Г. Елезо
вићу•, она се јавља још у вријеме владавине султана Мурата 1 
(1362-1389). Француски путоnисац Бертрандон де ла Брокијер10 nомиље 
1433. године дербенџијска села на nуту Цариград - Београд, која су на 

основу султанове наредбе штитила nутнике од разбојничких наnада. Ис
то тако, у nоnисном дефтеру за сјеверну Бугарску", из 1430. године, за
биљежено је село Врачеш, на nуту Софије - Никопољ, које је вршило 

дербенџијску службу. О дербенџијама на разним странама за исто врије
:vtе наводи податке и историчар Орхонлу. 1' Н. Филиnовић почетак дер

бенџијске службе датира крајем XIV вијека. 1~ Иако тачно вријеме успос
тављаља дербенџијске службе није утврђено, оно се са сигурношћу може 

ставити у прве године турске владавине у освојеним земљама, мада је 
она у низу случајева, према потреби овог или оног мјеста, успотављана и 
касније. У ствари, служба коју су вршиле дербенџије није нова. Она је ор

ганизовано функционисала и у нашим средљовјековним државама, што 
потврђују одредбе 157, 158 и 160 члана Душановог законика. 1 • Постоје 
двије основне сличности између дербенџијске службе турског времена и 

оне која је регулисана Душановим закоником: 1) да су за обезбјеђиваље 
nутева ангажовани људи из непосдредне близине пута и 2) да су све Ж&-Ј
тељи задуженог мјеста били одговорни за безбједност људи и добара на 
путевима. Ипак, погрешно би било закључити да је ова служба била јед
ноставно преузета из предосманског периода и да са она као таква даље 

развијала. Промјене у друштвено-економском животу Балкана, изазване 
турским освајаљима, као и утицајем културе и традиције и малоазијског 
менталитета одразиле су се и иа организацију службе безбједности на 
јавним путевима. 

7 Л. Стојаиовски, Дервснџнството ... , с. 38. 
8 К. Иречек, Историја на Б'лгаритс, Софија 1929, 345. Исте ст~>~ове застуnају П. Матко

вић, Путовања ... , Рад LXXI, Згб. 1884, И. Шишманов, Стари лтуваннја ... , Д. Поповиh, О 
хајдуцнмаl/, Бгд. 1931. 

9 Д. Ихчиев, Материјали ... , с. 151; Б. Цветковв, К волросу ... , с. 203; Г. Елезовић, Соколарн 
соколарство, Скопје 1923, с. 27. 

10. К. Јиречек, Стари п'тсшествнја по Блгарија от 15 -18 столстне, ПСп., ки. 111, Средеu 
1882, 76. 

11 А. Стојаиовски, Дсрвсиџиството ... , 39. 
12 С. Orhonlu, Osmanli lmparator1ugunda ... , с. 18- 19. 
13 Н. Фнлиповиh, Принц Муса н Шејх Бсдрсдии, Сарајево 1971. 
14 Никола Радојчић,Душанов законик, Нови Сад 1950, с. 62-63. 
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Појава н развој дt:рбенџнјске организације 

Настанак и развој дербенџијске организације био је условљен 'друш

твено-економским и политичким приликама на Балканском полуострву 
у вријеме турских освајања и учвршhивања власти нове државе. Економ
ски и стратегијски интереси налагали су новој власти да у циљу заво
ђења реда и стабилности у освојеним земљама, нарочито на јавним путе
вима, организује службу која he вршити контролу кретања, обезбјеђи
вање промета и сигурност путника. Сваки освојени предио Балкана 
представљао је важну стретешку базу и транзитно подручје за кретање 
војске и снабдијевање ратишта. Посебну пажњу је турска власт посвеhи
вала унапређивању и проширивању промета и трговине, како домаhе та
ко и вањске. Потребе за многим артиклима, који се нису производили у 
Турској, феудална класа те државе задовољавала је куповином на стра
ни, прије свеrа.у Дубровнику, Венецији, Ћенови и друг.цје. Промет разли
чите робе, од ратарских, сточарских и рударских производа до мануфак

турне и друге робе, одвијао се интензивно на главним путевима. Њима 
су се, поред трговаца и роба, кретали и одреди турске војске на ратним 
походима, као и разни цредставници турске власти и судства (санuакбе

зи, субаше, кадије, убирачи пореза), писмоноше, стране дипломате, ходо
часници и други путници. 

У ло га и значај саобраhајница за Османско Царство захтијевали су 
од централне власти да се побрине за њихово одржавање, поправљање, 

као и сигурност путника. Те захтјеве није било једноставно испунити. Ге
ографски положај и топографске карактеристике сваке области значајно 
су утицали на сигурност у одвијању саобраhаја. Бројни планински пре

воји, ријечне клисуре, климатски услови, временске непогоде, праhене 

одронима и рушењем путева, пролаза и мостова представљали су отежа

вајуhу околност у одвијању саобраhаја. На сигурност путовања утИцале 
су, исто тако и унутрашњополитичке прИлике. Посебну опасност за пу
теве и промет представља је хајдучија, юја се јавља и развија још о.д 
првих времена турске владавине на Балкану. 

Централна османска власт је," још у вријеме успостављања своје уп
раве у освојеним земљама, схватила да за трајно држање запосједнутих 
територија и даље успјешно вођење ратова није довољна само војска и 
досељено муслиманско становништво, него да је неопходно да се и поко

рено балсканско становништво укључи у мјере за стабилизацију новог 
режима и одржавање реда и сигурности. Једну од институција у систему 
служби унутрашње сигурности представљала је дербенuијска организа· 
ција. 

У спостављање те организације зависило је највише од конфиrура· 
цнје тла преко кога је пут прелазио, од његове важности и од безбједнос· 
тне ситуације. Области у којима је та служба била највише заступљена су 
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кретног материјала, црпљеног из разних извора, прије свега турских, и 
бројне литературе. У књизи А. Стојаиовског је до у детаље истражена н 
изложеиа историја дербенuнјства у Македонији. Од осталих имена која 
су се бавила проблемом дербенuија спо~енули бисмо бугарске историча
ре: Шишманова, Саказова и Цветкова\ Руса Державина, а од Југослове
на: Г. Елезовића, О. Зиројевић, М. Васића и М. Соколоског.6 Код по
следњих се ради о посебним чланцима или ширим освртима у склопу об
раде других проблема. У цјелини узевши, досадашњу историјску литера
туру карактеришу днвергентна мишљења о дербеиuнјству, што само по 
себи говори о степену његове истражености. 

Поријекло н значење појма дербенџнје 

Појам дербенд н дербенџн воде поријекло од перснјске ријечи дер
бенд. што значи кланац. клнсура. планински превој. У турском језику на
зивом дербенџи (ех. дербенuија) означено је лице које чува и обезбјеђује 
пут преко планннских превоја, кроз клнсуре и тјеснаце. У српскохрват
ском језику тај појам се употребљава у ширем значењу. Њнме се означа
ва служба обезбјеђивања промета не само у планини, клисури, шуми, не
го и на прелазИма преко ријека и језера и на свим другим значајним мјес
тима, у циљу спречавања напада на путнике и отимања њихове имовине. 

Изворна грађа пружа податке н о другим врстама задужења лица која су 
вршила дербенџнјску службу. 

Термин дербеЈЩ задржао се и у називу неких села, градова, планин
ских превоја итд., на којима су постојале страже или турске карауле које 
су обезбјеђивале промет. 

Дербенџије и њнхова служба означаванн су у .цјелнма бугарских н 
руских аутора Цветкове, Шншманова и Державна као арабалн и ара

баџи. Није познато да су ови називи употребљаванн за дербенuнје у на
шим земљама. 

За дербенџијску службу су у турском језику употребљавани н тер
мини dideban и beldar, а у арапско~~ ~егеk н madik. 

S Ив. Д. Шнwманов, Стврн п'туввннјв през Б'лrврнјв, СБНУ, књ. IV, Софија 1891; Д. Их· 
чиев, Мвпрнјвлн зв нсторнјвтв нн под турското робство, Известија на Историчсското 
дру•сство, 11, Софија 1906; 1. Sakazov, Bulввriache WirtschвЉвeschichte, Berlin und I..eip
zlg 1929; Б. А. Цветкова, К aonpocy о положен нн дераенuнскоrо населеннја 11 болrар
скнх земљах в период турецкого rocnoдcтlJil, Ученике заnнски Института славјановеде· 
кија, ХХ, Москва 1960; В. Мутафчиева, Капгорннп ~двлно за11нснмо населенне в на
шнп земн nод турска власт през Х/- XV/ в., Известија, књ. 9, Софија 1960; Н. Держа
внн, Историја Болгарнн, 111, Москва- Ленинrрад 1947. 

6 О. Эиројевић, Царнградскн друм од Б«Јrрада до Софије (1459- /689), Эборкис Историј
ског музеја Србије, Београд 1970; М. ВасиЬ, Мвртолосн у југословенским земљама под 
турском вла.даанном, Сарајево 1967; М. Соколоски, Дервенuнјскн села во Велешкатs 
нвхнјв од /460- /544 rодннс, Гласних на ИНИ, год. IV,-бp. 1-2, Скоnје 1960; исти, Дер
венинстаото во Охрндскнот саниак во втората половина од XVI ик, Годиwен зборник 
на Филозофскнот факултет на Универзитетот Cxonje, кн. 19, Скопје 1969; исти, Прилог 
кон npoyYylliiЊn'o на турско-османскнот феудвлен систем со посебен осврт на Макмо
ннјв во ХVн XVI век, Гласннх ка ИНИ, roд.ll, бр. 1, Скопје 19S8; М. Васн'ti,Дер&нuнј
ска села у ДубоУнцн у XVI ижу, Лссковачкн зборник Х, Лесковац 1970, с. 29-41. 
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писима су обухваћене све врсте насеља по кадилуцима и нахијама, уну
тар феудалних посједа (хасова, зеамета, тимара и вакуфа). Села која су 

вршила дербенuијску службу у дефтерима су редовно посебно назначена. 
Уз назив многих од тих села заведен је и кратки извод из султанског фер- . 

~ана о успостављању дербенuијске службе, _про г лашавању села дер
бенuијским, с одредбама о дужности~а и правима његових становника. 
Пописи~а таквих села обухваћена су сва домаћинства са дербенuијским 
статусом, обим њихових пореских и других задужења према феудалцу и 
држави, изражен у акча~а. Тамо су наведене и повластице које су при
падници те организације уживали за своју службу. Овакви подаци су под

есни за сагледавање развитка установе дербенuија, њене распрос
трањености и друштвено-економског статуса лица која су њоме била 
обухваћена. 

Од других извора, значајну грађу садрже кануни и канун-наме поје
диних санџака. Ријеч је о законским актима којима су правно регулисана 
разна питања, међу њима и питање дербенџијске организације и њених 
служби. Ти прописи изричито говоре о друштвено-економском положају 
и улози дербенuија.' 

Сиџили,mОhimmе дефтери и ahkjam дефтери садрже интересантну 
грађу из које се, такође, могу црпјети сазнања о дербенuијској организа

цији. 

Значајни подаци о дербеиuијама, у неким случајевима и једини, сус

рећу се у путописима1 из пера разних личности, дипломата, чланова 
њихове пратње, трговаца и других образованих путника. Ови извори су, 

ипак, често површни, непоуздани и једиоличии, па их треба узимати са
мо као допуну подацима извора првог реда и њима нх контролисати. 

Интересантне податке за проучавање дербенuијства садрже, такође, 
народна поезија и традиција. 

За литературу о дербенuнјској организацији може се рећи да је ма
лобројна и, с ријетким изузецима, просторно, временски и проблемски 

јако ограничена. То једнако важи и за југословенску и за свјетску истори
ографију. Једино цјело од ширег значаја о дербенuијству · представља 

књига турског историчара Џенгиза Орхонлуа под насловом: »Дер
бенuијска организација у Османском Царству«.3 Слиједи цјело југосло
венског историчара Александра Стојаиовског »Дервенџиството во Ма
кедонија«. • Ово цјело се одликује ширином приступа и богатством ко н-

1 Кануни н канун-наме за босански, херцегова'tкн, зворнн'iКН, клншкн, црногорски н скв· 
дарскн саниsк, Сарајево 19S7. 

2 Е. Челебнја, Путопис, Сарајево 1967; Бертраидок де ла Брокијер, Путовање преко мора, 
Београд 19SO; n. Матковић, Путовањs по Балканском полуотоку XVI внека, Рад ЈАЗУ, 
књ. LXI, Загреб 1881, LXII, Зrб, 1882; књ. LXXI, Загреб 1884; исти, Два талнјанска путо· 
писца по Балканском полуотоку нз XVI виска, Старине књ. Х, Загреб 1878; Р. Са· 
марuић, Београд н Србија у списима француских савременика XVI-XVII век, Београд 
1961. 

З С. Orhon1u, Osmaпli lmparatorluAyндa DerЬeпd Te§ki/4ti, Istanbu11967. 
4 А. Стојаковскк, Дервенинството во Македонија, Скоnје 1974. 
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Алма Бејдић 

ДЕРБЕНЏИЈСКА ОРГАНИЗАЦИЈА У БОСАНСКОМ 
САНЏАКУ ПОЧЕТКОМ XVII ВИЈЕКА 

Дербенuијска организација у Босни и Херцеговини представља дио 
шире истоимене организације распрострањене у свим дијеловима Ос
манског Царства. Овцје је она, као и другцје на Балканском полуострву, 
постојала од почетка па готово до краја турске владавине. Заузимала је 
истакнуто мјесто у систему служби унутрашње безбједности. Њој је била 
повјерена брига око одржава~а свих значајнијих саобраћајница, држања 
путева у сигурности, пружање ефикасне заштите и помоћи путницима и 

промета у цјелини. Она је, дакле, вршила изузетно значајну функцију у 
држави којој је припадала. 

Значају дербенuијске организације не одговара и степен истраже
ности њене историје. О тој организацији у југословенским земљама, изу
зимајући Македонију, писано је врло мало, најчешће узгредно и у склопу 
обраде других тема. Тематика везана за историју дербенuиства у Босни и 
Херцеговини досад уопште није била посебно обрађивана. Она није оз
биљније додириваиа ни при обради других тема из прошлости ових дви
ју земаља. Један од разлога за то лежао је у чињеници да су донедавно 
извори за проучавање те теме били веома ријетки и у погледу података 
крајње оскудни. Откривањем и прикупљањем турске архивске грађе 
стање се у том погледу сасвим измијенило. Данас познати извори за про
учавање дербенuијске организације су доста бројни и разноврсни. Не би 
се, међутим, могло рећи да су они довољни за свестрано истраживање 

проблема те установе. Постојећа документација је још далеко од тога да 
би се на основу ње могла реконструисати цијела историја дербенuијства. 

По броју, разноврности и важности података за проучавање дер· 

бенuијске организације иајзначајније изворе представљају турске попис
не књиге, на првом мјесту опширни пописи појединих санuака. Тим по-
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