
Арабати Баба Теќе

Арабати Баба Теќе се наоѓа во Тетово, Северна Македонија. Ова теќе е најдобриот сочуван дом на 
Бекташите во Европа, со распространет комплекс на расцветани тревници, молитвени сали, трпезарии, 
конаци и одлична мермерна фонтана внатре во дрвен павиљон. Теќето првично е изградено во 1538 
година околу турбето на Серсем Али Баба, османлиски дервиш. Серсем ја пропатувал огромната 
империја на Турција сè додека не наишол на реката Пена во мирните планини на Тетово. Таму се 
населил сè до неговата смрт во 1538 година, тивко практикувајќи го начинот на Бекташкиот ред. По 
неговата смрт, неговиот единствен ученик што го надживеал, Арабати Баба, основал манастир во 
Тетово во знак на сеќавање на животот на Серсем.

Денешните градби биле изградени на крајот на 18 век од страна на Реџеп Паша, исто така дервиш, чиј 
гроб лежи покрај Серсем во мавзолејот на теќето. Не сите згради опстојуваат и денес; првично бил 
изграден објект во дворот, за да се смести болната ќерка на Абдурахман Паша. Прифатниот конак е сè 
уште во лоша состојба, иако библиотеката се реновира. Една од зградите е претворена во Сунитска 
џамија, но конаците околу гробиштата на Бекташите се сочувани за Арабати Баба. Теќето во Тетово 
останало седиште на Бекташи сè до 1912 година кога Османлиите биле протерани од Македонија. 
Иако теќето видело мала преродба помеѓу 1941 и 1945 година, земјиштето било земено како државна 
сопственост за време на Југославија и биле направени во хотел и музеј. Во последниве години, сепак, 
редот на Бекташите го вратил пристапот до теќето и локацијата полека се обновува. Иако е во 
значителна мера необновено, сепак е најголемото и најдобро сочуваното теќе во западен Балкан.

Арабати Баба Теќето може да се посети како дел од Старата Трговска Патека

Оваа публикација е изработена со помош на Европската Унија, во рамките на проектот „Поддршка на регионалниот туристички 
потенцијал“, Договор за грант бр. 2018 / 396-513. Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на спроведувачките 
организации и на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.
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