
The Harabati Baba Tekke
Harabati Baba Teqe ndodhet në Tetovë, Maqedoni e Veriut. Kjo teqe është shtëpia më e mirë e 
mbijetuar Bektashi në Evropë, kompleksi i gjerë përmban lëndina të lulëzuara, salla lutjesh, salla 
ngrënieje, banesa dhe një burim të mrekullueshëm mermeri brenda një pavion druri. Teqeja u 
ndërtua fillimisht në 1538 rreth turbes së Sersem Ali Babës, një dervish osman. Sersem udhëtoi në 
perandorinë e gjerë të Turqisë derisa arriti mbi lumin Pena në malet e qeta të Tetovës. Atje u vendos 
deri në vdekjen e tij në 1538, duke praktikuar në heshtje mënyrën e rendit Bektashi. Pas vdekjes së 
tij, nxënësi i tij i vetëm për t'i mbijetuar atij, Harabati Baba, themeloi një manastir në Tetovë për të 
përkujtuar jetën e Sersemit.

Ndërtesat e sotme janë ndërtuar në fund të shekullit të 18-të nga Rexhep Pasha, gjithashtu një 
dervish, varri i të cilit shtrihet pranë Sersemit në mauzoleun e teqes. Jo të gjitha ndërtesat janë ende 
në këmbë sot; Bujtina në oborr u ndërtua fillimisht për të strehuar vajzën e sëmurë të Abdurrahman 
Pashës. Bujtina është ende në gjendje e keqe, megjithëse biblioteka po rinovohet. Njëra nga 
ndërtesat është kthyer në një xhami sunite, por bujtinat përreth varrezave Bektashi janë ruajtur për 
Babën. Teqeja në Tetovë mbeti selia e Bektashinjve deri në vitin 1912 kur Osmanët u dëbuan nga 
Maqedonia. Megjithëse teqeja pa një ringjallje të vogël midis 1941 dhe 1945, tokat u morën si pronë 
e shtetit gjatë kohës së Jugosllavisë dhe u bënë një hotel dhe muze. Në vitet e fundit, megjithatë, 
rendi Bektashi ka rifituar hyrjen në vend dhe vendi po rinovohet ngadalë. Megjithëse është në 
gjendje të keqe, ajo është akoma betet teqeja më e madhe dhe më e ruajtur në Ballkanin 
perëndimor.

Teqeja mund të vizitohet si pjesë e Shtegut të Vjetër të Tregtisë 

Ky publikim është përgatitur me ndihmë të Bashkimit Evropian, në kuadër të projektit “Mbështetje e potencialit rajonal turistik“, Kontrata për grant nr. 
2018 / 396-513. Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi vetëm e organizatave realizuese dhe në asnjë mënyrë nuk mund të vlerësohet se i 
pasqyron pikëpamjet e Bashkimit Evropian.
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