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Özet 

Sersem Ali ya da daha çok bilinen adı ile “Harabâtî Baba Tekkesi” Bektâşîliğe büyük 

hizmetler yapılmasına vesile olan bir tekkedir. Sersem Ali Baba, kaynaklara göre Kanunî’nin 

veziri olarak “Server Paşa” iken, mesleğinin zirvesinde Bektâşilikten etkilenerek, tekkede 

dervişlik yapmak uğruna görevinden azlini istemiş olan bir Osmanlı paşasıdır. Padişahın 

azletmesi üzerine bir tekke kurarak, Bektâşiliğe hizmet etmiş olan “Sersem Ali Baba”dır. Öte 

yandan “Harabâtî Baba” ise, Sersem Ali Baba’ya büyük saygı duyan ve Rumeli’de Bektâşiliği 

yaymak gayesi ile onun adına türbe yaptıran ikinci önemli Bektâşî babasıdır. Terim olarak 

harabati, maddî şeylere değer vermediği için üstüne başına özenmeyen, vaktini meyhanelerde 

yahut zevk ve sefa içinde geçiren kimse olarak tanımlanmaktadır. Kalkadelen’deki türbenin 

ismini aldığı “Harabâtî Baba” muhtemelen maddiyata ehemmiyet vermediğinden ötürü ve 

belki de toplumda üstü başı kılık kıyafeti harap bir halde olduğu için bu ismi almış olmalıdır. 

Bu çalışmanın esas gayesi, Sersem Ali Baba tarafından kurulduktan sonra Harabâti Baba 

tarafından türbe haline getirilen tekkenin asıl kurucusunun kim olduğunu açıklamaya 

çalışmak ve tekkenin tarihî serüveni hakkında kısaca bilgi vermeye çalışmaktır. 
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  Giriş 

Harabati terim olarak, maddî şeylere değer vermediği için üstüne başına özenmeyen, 

vaktini meyhanelerde yahut zevk ve sefa içinde geçiren1 kimse olarak tanımlanmaktadır. 

Kalkadelen’deki türbenin ismini aldığı “Harabâtî Baba” muhtemelen maddiyata ehemmiyet 

vermediğinden ötürü ve belki de toplumda üstü başı kılık kıyafeti harap bir halde olduğu için 

bu ismi almış olmalıdır. Harabâtî baba ile ilgili olarak kaynaklarda çok fazla bilgi olmamasına 

rağmen, tekkesi kurulduktan sonra kayıtlarda adının daha sık geçmesi dikkate değerdir. 

Rivâyete göre Harabâtî baba, Kanuni Sultan Süleyman’ın vezirlerinden iken dervişâne bir 

hayat sürmek için padişahtan müsaade alarak vazifesinin azlini ister. Padişah onu 

vazgeçirmeye çalışsa da başarılı olamaz ve nihayetinde ikna olarak durumu kabul eder.2 Bu 

çalışma bir yandan “Harabâtî Baba (Sersem Ali Baba) Tekkesi”nin asıl kurucusunun kim 

olduğunu anlatırken, diğer yandan da tekkenin tarihî serüveni hakkında kısaca bilgi vermeyi 

amaçlamaktadır. Bu bağlamda “Sersem Ali Baba” ile “Harabâtî Baba”nın farklı kimseler 

olduğunu söylemek yerinde olsa gerek. Sersem Ali Baba kaynaklara göre XVI. yüzyılda 

yaşamış Osmanlı veziri iken, dervişâne bir hayat yaşamak uğruna görevden ayrılarak bir nevi 

tasavvufu anlamda inzivaya çekilmiş bir Bektaşi şeyhidir. Öte yandan “Harabâtî Baba” ise, 

kaynaklara göre XVIII. yüzyılda yaşamış olup, Rumeli’ye Bektaşiliği yaymaya gittiğinde 

yanan bir kandil görünce bunu “Bektaşi Babası Sersem Ali”nin ruhuyla özdeşleştirip orada bir 

türbe yaptırmış olan aynı tekkenin ikinci büyük babasıdır. Tekkenin ilk kurucusunun Sersem 

Ali, ama türbe olarak yaptıranın Harabâtî olduğunu bugün kaynakların verdiği bilgilere 

dayanarak söylemek mümkün. Buna istinaden tekkenin kurucusu “Sersem Ali Baba” iken, 

isim babasının “Harabâtî Baba” olduğunu söylemek yanlış olmasa gerek. Nitekim her ikisinin 

de tekkeye büyük hizmetler yapmış olan önemli Bektâşî Babaları olduklarını da belirtmek 

gerek. 

Harabâtî Baba tekkesi kaynakların çoğuna göre XVI. yüzyılda “Sersem Ali Baba” 

tarafından kurulmuştur. Sersem Ali Baba, Kanunî’nin ilk eşi olan Mahidevran Sultan’ın 

kardeşidir.3 Tarihte “Server Paşa” ismiyle bilinmekle birlikte, mir-î miran rütbesine kadar 

yükselmiş olan Paşa, Bektâşî olduktan sonra Kalender Çelebi isyanından haberdar olması 

hasebiyle padişahtan azlini talep ederek, Hacı Bektaş dergâhına yerleşmek istediğini 

                                                           
1 TDK, Türkçe Sözlük, Ankara 25.04.2019, web: 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5cc1b9840cc827.15752892  
2 Mehmet İbrahimi, “Kalkadelen’deki Harabâtî Baba (Sersem Ali Baba) Bektâşî Tekkesi”,  Millî Kültür Dergisi, 

S.49, 1985, s.55. 
3 Muhammed Aruçi, “Harâbâtî Baba Tekkesi”, DİA., TDV Yay., c.16, İstanbul 1977, s.69. 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5cc1b9840cc827.15752892


belirtmiştir. Bâdehû padişah kendisine: “Sen sersem mi oldun? Vezirlik bırakılır da orada 

dervişlik mi yapılır? Dediyse de sonunda ikna olmuştur. Paşa görevinden ayrıldıktan sonra 

dergâha yerleşir ve akabinde Hürrem Sultan’ın emriyle önce Yenice’ye daha sonra da 

Kalkadelen’e sürgün edilir.4 Tekke ise, kendi adını alarak “Harabâtî Baba” ya da kaynaklarda 

geçtiği şekilde “Sersem Ali Baba” olarak anılmaktadır. Rivâyetin devamına göre, padişahın 

sen sersem mi oldun? Sualinin üzerine Paşa, “varsın bundan sonra Sersem Ali desinler 

sultanım, kabulümdür” diyerek yanıt vermiş5 olan Paşanın adı “Sersem Ali Baba” olarak 

kalmıştır.6 Kalkadelen’e sürgün edilmesinden sonra da bugünkü adıyla “Harabâtî Baba 

Tekkesi” adını almıştır. Kalkadelen bugün daha çok Tetova olarak bilinmekle birlikte, 

Makedonya’nın kuzey batısında bulunan bir şehirdir. Ancak kaynakların çoğunda 

Makedonya’nın7  güneybatısında8 yer aldığı belirtilmektedir.9 Sersem Ali Baba tekkesinin, 

Dimetoka Bektaşi Âistanesi’ne yetiştikten sonra 1551 yılında Sersem Ali yani Server Paşa 

tarafından kurulduğu kabul edilmektedir. Çeşitli tekkeleri dolaştıktan sonra Kalkadelen’e 

gelen Harabâtî Baba’nın en sonunda Necef’e giderek orada vefat ettiği kaynaklarda geçen 

rivâyetler arasındadır.10 Bu tekkenin Kalkadelen’deki dört büyük Bektâşî tekkesinden biri 

olduğu ise yine kaynaklara yansıyan bilgiler arasındadır. Tekkenin XVIII. yüzyılın sonlarında 

bölgenin yöneticileri olan Recep Paşa ve oğlu Abdurrahman Paşa tarafından büyütüldüğü 

hatta bundan sonra Makedonya bölgesi dâhil Paşa sancağındaki tüm tekkelerin merkezî haline 

geldiği bilinmektedir.11 Ayrıca Kalkadelen’in Osmanlı kumandanı olan Timurtaş Paşa 

tarafından 1390 yılının ilkbaharın fethedildiği12 ve bundan sonra Osmanlı topraklarına 

katıldığı da kaynaklara yansımıştır. Tekkenin kuruluş tarihini 1526 olarak kabul eden 

kaynaklara göre ise; Koyun Baba, Kızılca Baba, Yarar (Yaren) Baba, Ballı ve Harabati 

Sultan, tekkeye hizmet edenler arasındadır. Harabati Baba, Kalender Çelebi isyanının 

                                                           
4 Sevil Bülbül, “Kalkadelen Harabati Baba-Sersem Ali Baba Bektaşi Külliyesi”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş 

Veli Araştırma Dergisi, S.76, Ankara 2015,  s.207. 
5 Yaşar Kalafat, “Bedri Noyan Dedebaba ve Balkanlarda Bektaşilik”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli 

Araştırma Dergisi, S.6, Ankara 1998,  s.83. 
6 Tuba Hatipler Çelik, “Balkanlarda Bektaşi Tekkelerinin Enerji Verimliliği Açısından 

Değerlendirilmesi:Harabâti Baba Dergâhı Örneği”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Fen 

Bilimleri Enstitüsü,  Edirne 2014,  s.33. 
7M. Aruçi, “Harâbâtî Baba Tekkesi”,  s.69. 
8 Erdal Aksoy, “Balkanlarda Merkezi Bir Tekke: Harabati Baba Bektaşi Tekkesi”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş 

Veli Araştırma Dergisi, S.86, Ankara 2018, s.160. 
9 M. İbrahimi, “Kalkadelen’deki Harabâtî Baba Bektâşî Tekkesi”, s.54. 
10 M. Aruçi, “Harâbâtî Baba Tekkesi”, s.69. 
11 Fahri Maden, “Arnavutluk’ta Bektaşilik ve Arnavutluk’un Bağımsızlığına Giden Süreçte Bektaşiler”, Avrasya 

Etüdleri , 44 (2013),  s.148. 
12 M. İbrahimi, “Kalkadelen’deki Harabâtî Baba Bektâşî Tekkesi”, s.54. 



bastırılmasından sonra Hacı Bektaş Pir Evi’ne dönmüştür. Akabinde Kalkadelen tekkesine bir 

süre hizmet etmiştir.13  

 Öte yandan tekkenin kaynaklarda “Harabati Baba”, Slav dillerinde Arabatî Baba ya da 

bazılarında “Sersem Ali Baba” adıyla zikredilmiş olması14, tekkenin kuruluş tarihi hakkında 

da kesin15 bir yargıya varılamayacağının en açık göstergesidir. Buna istinaden tekkenin 

kuruluş tarihini 155116 ve 152617 olarak verenlerin yanı sıra doğrudan XVIII. yüzyıla işaret 

edenler de vardır.18 Buna istinaden bir Bektaşi tekkesi olarak kayıtlarda yer alan bu tekkenin 

Nakşî tekkesi olarak varlığını sürdürdüğü ve 1870 yılında tekkeye Emin Baba’nın 

atanmasından sonra tekkenin yeniden Bektaşi şeyhlerinin idaresine geçtiği19 kayda değer bir 

bilgidir. Bu cümleden olarak tekkenin kuruluş tarihine dair tarihî bir belgenin henüz ortaya 

çıkmamış olması, tekkenin kurucusu hakkında da yanılgılara sebebiyet vermektedir. İlk 

yapıtının ne zaman yapıldığı netleşmemiş olan tekkeye adını veren ve ikinci banisi olan 

“Harabâtî Baba”nın kitabesindeki bilgiye göre, 1780 tarihinde vefat ettiği kabul edilirse, buna 

dayanarak tarikat mensuplarının tarikatlarını yaymak için uzun süre kaldıkları yerde tekke 

kurdukları da göz önüne alınırsa, bu tekkenin ilk inşasının “Sersem Ali Baba” tarafından XVI. 

yüzyılın ikinci yarısında inşa edildiği söylenebilir.20 Rivayete göre Harabati Baba, Bektaşiliği 

yaymak için dört arkadaşı ile birlikte Rumeli’ye gitmiştir. Kalkandelen’de iken yanan bir 

kandil görmüş, bunun Sersem Ali Baba’nın ruhu olduğunu söyleyerek buraya onun için bir 

türbe yaptırmıştır. Bu sebeple türbenin kuruluş tarihi de tam olarak bilinmemektedir. 

Yugoslav kaynaklarında tekkenin “Harabati Baba Tekkesi” Osmanlı kaynaklarında ise 

“Sersem Ali Baba Tekkesi” olarak kayda geçmesinin sebebi, dergâhın ilk kurucusunun 

Sersem Ali Baba olmasından kaynaklanmaktadır.21 Kalkandelen ve çevresinde Bektaşiliğin 

yayılmasında büyük tesiri olan tekke, bölgede önemli bir dinî merkez olarak faaliyet 

göstermiştir. Hatta gayrimüslim Makedon halkının dinî ve millî bayramlarını tekke külliyesi 

içerisinde kutladıkları bilinmektedir. Kaynaklardan, tekkenin Kalkandelen'den başka İstanbul, 

Tiran, Elbasan ve Selanik'te zengin vakıfları olduğu anlaşılmaktadır.22   

                                                           
13 S. Bülbül,  “Kalkadelen Harabati Baba Külliyesi”, s.207. 
14 M. Aruçi, “Harabati Baba Bektaşi Tekkesi”, s.69. 
15 E. Aksoy, “Harabati Baba Bektaşi Tekkesi”, s.160. 
16 M. Aruçi, “Harâbâtî Baba Tekkesi”, s.69. 
17 S. Bülbül, “Kalkadelen Harabâtî Baba  Külliyesi”, s.207. 
18 M. İbrahimi, “Kalkadelen’deki Harabâtî Baba Bektâşî Tekkesi”, s.55. 
19 F. Maden, “Arnavutluk’ta Bektaşilik”, s.158-159. 
20 M. İbrahimi, “Kalkadelen’deki Harabâti Baba Tekkesi”, s.56. 
21 E. Aksoy, “Harabati Baba Bektaşi Tekkesi”, s.161. 
22 M. Aruçi, “Harabati Baba Tekkesi”, s.70. 



Balkanların belki de en güzel tekkesi olarak kabul gören “Harabati Baba”23 tekkesi, 

26.700 m2'lik bir alana kurulan külliye, 3m. yüksekliğinde mazgallı duvarlarla çevrilidir. 

Molaz taş duvarların kuşattığı avlunun dört tarafına birer kapı yerleştirilmiştir. Diğer Bektaşi 

tekkelerinin birçoğu gibi şehir merkezine uzak bir yerde kurulmuş olan Harabati Baba 

Tekkesinin ayni tarikata ait yapılardaki mimari geleneği sürdürdüğü görülmektedir.24 Bu 

külliye birçok dini ve sivil yapıdan oluşmuştur. Yapılar, arazide belirli bir düzen takip 

etmeden yerleştirilmiştir. Dini yapılar arasında Sersem Ali Baba türbesi ve birçok dervişin 

kabri, mescit ve köşk hane yapıları bulunmaktadır. Sivil yapılar arasında ise Fatma’nın evi, 

(Recep Paşanın kızı) şadırvan, misafirhane, aşevi, ahır, çeşme ve kapılar yer almaktadır. 

Türbenin inşa tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Bazı kaynaklarda, bu yapının XVIII. 

yüzyılın ikinci yarısında yapılmış olabileceği belirtilmektedir. Türbenin içinde doğu–batı 

doğrultusunda yerleştirilen ve beş metre uzunluğunda mermer bir sanduka bulunmaktadır. Bu 

sandukanın Sersem Ali Baba’nın anısına buraya konulduğu düşünülmektedir.25 Moloz taş 

duvarların çevrelediği avluya, her kenarına birer tane gelecek şekilde yerleştirilen dört kapı 

vardır. Bunlar; tekke kapısı, harman kapısı, bahçe kapısı ve küçük kapıdır. Tekke kapısı, 

tekke avlusunda ibadet yapılacak girişi sağlarken harman kapısı, tarlalara gidip gelişi sağlayan 

ve arazilerden gelen yüklü arabaların geçişini sağlayan kapıdır. Bahçe kapısı, diğer kapılara 

oranla daha küçük bir kapıdır. Tekkedeki ahır ve ambarlara geçişi sağlayan bir kapıdır. Küçük 

kapı ise, kapılar içinde en küçük kapı olup, dervişlerin arka taraftaki kestaneliğe çıkmak için 

kullandıkları kapı olarak bilinmektedir. Türbe, mescit, semâhane ve derviş evi ibadet amacı 

ile kullanılan yapılar arasındadır.  

Buna istinaden Sersem Ali Baba’nın 12 köşeli bir gövde üzerine 12 dilimli kubbe ile 

örtülü bir türbesi vardır. Türbeye bitişik iki bölümden müteşekkil olan yapının ilk bölümünde, 

Recep Paşa’ya26 ait bir kabir bulunmakla birlikte mezar taşı barok ve rokoko üslubu ile 

işlenmiştir. Ölüm tarihi 1832 olarak yazılmıştır. İkinci bölümde ise sırasıyla tekke 

mensuplarına ait 11 mezar bulunmaktadır. On birinci mezarın ise, Recep Paşa’nın kızı 

Fatımaya ait olduğu ve onun da 1780 yılında vefat ettiği kitabeden anlaşılmaktadır. Yapının 

doğu tarafında ahşap direklere oturan açık bir salon bulunurken, parmaklıklarla çevrilen 

kısımda ise Harabâti Baba’nın türbesi bulunmaktadır. Kitabesinde; “Allah’ın rahmetine ve 

                                                           
23 Halide Aslan, “Balkanlarda İslâm’ın Görünümlerinden Alevilik/Halvetilik”, Ankara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Dergisi, 7(1), Ankara 2016,  s.100. 
24 M. Aruçi,  “Harabâtî Baba Tekkesi”,  s.69. 
25 S. Bülbül, “Kalkadelen Harabati Baba Külliyesi”, s.208. 
26 Recep Paşa, Kalkadelen yöneticisidir. Bkz: E. Aksoy, “Harabati Baba Bektaşi Tekkesi”, s.161-162. 



marifetine kavuşan saadetli şehir Harabâtî Baba ruhu için el-Fatiha. 1194/1780.27 Harabâtî 

Baba tekkesi, çeşitli yapılardan oluşan bir tarikat külliyesi olmakla birlikte tekkenin diğer 

birimleri mihman evi, şadırvan -çardak, dervişhâne, aşevi, harem, çeşme, samanlık ve ahırdan 

oluşmaktadır. Harabati Baba Bektaşi Külliyesi’nde ibadetlerin sürekliliği 1912 yılına kadar 

devam etmiştir. 1945 yılında terk edilen tekke bir dönem turistik tesis olarak kullanılmıştır. 

1953 yılından 1994 yılına kadar Makedonya Kültür Bakanlığı Eski Eserleri Koruma Kurumu 

kapsamında bir kültür eseriyken bu yıl sonrasında yeniden Bektaşilere verilmiştir. 

Makedonya’nın Yugoslavya’dan ayrılması döneminde epeyce hasar gören külliye daha sonra 

Türkiye Cumhuriyeti tarafından onarılmıştır.28 1912'de tekkenin kütüphanesinde 216 adet 

yazma eserin mevcut olduğu kaydedilmektedir. Bu eserler günümüzde muhtemelen 

Üsküp'teki “Narodna i Univerzitetska Biblioteka Kliment Ohridski” adlı kütüphanenin Doğu 

dilleri yazmaları bölümüyle Üsküp İsa Bey Kütüphanesi'nde bulunmaktadır.29 

Yavuz Bülent Bâkiler, Harabati tekkesinde geçirdiği bir geceyi “Harabati Baba 

Tekkesinde Cemil Meriç Sohbeti” başlığı altında kaleme almıştır. “Gece, Kalkandelen’de, 

Harabati Baba Tekkesinde kaldık. Harabati Baba Tekkesi, Osmanlı İmparatorluğu devrinde, 

Yugoslavya’da yapılan 400 tekkeden biri. Aşağı yukarı 500 yıllık tarihi olan bir Bektaşi ocağı. 

Tekke, Şar Dağları’nın eteğinde, büyük ve düz bir bahçe üzerine bağdaş kurup oturmuş. 

Etrafı, yüksek duvarlarla çevrili. Tekke bahçesine, kale kapısı kadar büyük, çift kanatlı bir 

kapıdan giriliyor. Bu büyük kapının sağında solunda ve üzerinde dışarıdan gelenleri 

gözetleme odaları var. Bektaşi dervişleri, Yugoslavya Devriminden sonra, evlerine çekilince 

Tekke, uzun yıllar boş kalmış. Bahçesini ısırganlar doldurmuş. Ahşap binalar yıkılmaya yüz 

tutmuş... Harabati Baba Tekkesi, gerçekten harap olmanın eşiğine dayanınca, Kalkandelen 

Belediyesi, işe el atmış. Onu aslın-a uygun olarak yeni baştan tamir ettirip, turistik otel-

lokanta ve eğlence yeri haline getirmiş. Şimdi 20 dönüm civarındaki büyük bahçesi yeşil bir 

hah gibi... İrili ufaklı ağaçları, rengârenk çiçekleri, çeşmeleri, şadırvanları, dibek taşları ve 

şirin ahşap binalarıyla Harabati Baba Tekkesi, insanı birdenbire büyüleyen bir güzellik 

sessizlik ve serinlik içerisinde. Kapının hemen girişinde, eski Bektaşi dervişlerinin ders 

gördükleri iki katlı bir konak, şimdi turistik bir otel olarak kullanılıyor. Odalarının kapıları, 

tavanları, dolapları, pencereleri hatta kireç sıvalı duvarla kullanılıyor. Odalarının kapıları, 

tavanları, dolapları, pencereleri hatta kireç sıvalı duvarları, yüzde yüz Anadolu mimarisine 

benziyor. Yine bahçe kapısının sağ tarafındaki iki katlı başka bir ahşap bina, hem turistlerin, 

                                                           
27 M. İbrahimi, “Kalkadelen’deki Harabâtî Baba Tekkesi”, s.56,57. 
28 S. Bülbül, “Kalkadelen Harabati Baba Külliyesi”,  s.207-208. 
29  M. Aruçi, “Harabâtî Baba Tekkesi”,  s.70. 



hem de Yugoslav burjuvazisinin kumar partileri için onarılmış. Bu binanın sağında, küçük, 

şirin bir mescit var. Kapısının üzerinden, iç duvarlarından, mihrabının sağından ve solundan, 

yüzümüze Ayet-i Kerimeler gülümsüyor. Ve mescit şimdi, bir oturma, dinlenme ve sohbet etme 

odası olarak kullanılıyor. Eskiden, Teke’nin mutfağı olan ve doğrusu, mutfaktan çok, uzun bir 

kışlaya benzeyen tek katlı ahşap bir binada, gördüm ki yine tencereler, kazanlar kaynıyor... 

Mutfağın karşısında, geniş geniş salonları olan bir başka bina ise, lüks bir lokanta haline 

getirilmiş. Tekkenin 75 yaşındaki Makedonyalı bekçisi diyordu k i: “Çocukluğumuzda, Tekke 

içinde dervişler ne yapıyorlar? diye merak ederdik. Şu bahçe duvarlarına gizlice tırmanır 

onları gözetlerdik. Dervişler, genellikle bu şadırvanın başında toplu olarak oturur ve hep bir 

ağızdan: Huuu! Hayyy! Hak! Allah! diyerek zikrederlerdi. Sonra yine orada namaz kılarlardı. 

Bu şadırvanın etrafı, dervişlerin yazlık namazgâhı idi. Kış gelince de şu karşıdaki mescitte 

namaza dururlardı” Rumeli Bektaşileri hakkında bir bilgim yoktu. Ama yaşlı bekçinin 

anlattıkları beni şaşırtmadı. Türkiye dışında, bir kısım Arap ülkelerinde, sayıları gittikçe 

azalan galiye sınıfı dışındaki büyük alevi camiasının İslâm inancı ve ibadeti dışına 

kaydıklarına hiçbir zaman inanmadım. Gerçek Şiiliği mezhepler tarihinden okuyarak 

öğrenmeye çalıştım. Bekçinin anlattıklarına bakarak Harabati Baba Tekkesindeki dervişlerin, 

İmam Caferi Sadık’a bağlı olabileceklerini düşündüm. Cafer-i Sâdık, Hz. Ali soyundan 6. 

imam! İslâmî yaşayan ve yaşatan bir altın halka!... Bizim bağlı bulunduğumuz mezhebin 

mübarek kutbu, Ebu Hanife Hazretleri, Mezhepler Tarihinde belirtildiğine göre Hz. Caferi 

Sadık’tan, İslâmi konularda iki yıl ders almıştı. Ve yine ayni eserde açıklandığına göre Ebu 

Hanife Hazretleri : «Bu iki yıl olmasaydı, ben helak olurdum!» demişti. İşte bu bakımdan, 

İmam Caferi Sadık’a bağlı bulunan şehir Alevîlerinin, zikirde, ibadette Sünnilerle tam bir 

beraberlik içinde bulunmalarından daha tabii bir şey olamazdı. Türbenin bir başka 

bölümünde, tekke şeyhlerinin daha sade mezarlarına ve Sersem Ali Baha’nın en az iki insan 

boyu uzunluğundaki kabrine, hiç dokunmamışlar. Harabati Baba Tekkesinin bahçesinde, 

tarihimizi hüzünle yaşadım. Tekkenin her noktasında, bizim kültürümüz, bizim medeniyetimiz, 

bizim inceliğimiz vardı. Ama bizim ruhumuz, şar Dağları’na doğru, çoktan kanat çırpmıştı. 

Ve o güzelim şadırvanda bir damla olsun su yoktu. Harabati Baba tekkesi renkli, güzel, fakat 

kokusuz bir yapma çiçeğe benziyordu. Bu bakımdan, Tekke bahçesinde, belki yüzlerce yıldan 

beri duran dibekler, sanki bütün Kalkandelen şehrini, yerinden fırlatacak kadar, korkunç ve 

müthiş bir çığlık koparmak için, ağızlarını kocaman kocaman açmışlardı. Her dibekte, bir 

yerim dövülüyor gibiydi…”30 

                                                           
30 Yavuz Bülent Bâkiler, “Harabati Baba Tekkesinde Cemil Meriç Sohbeti”, Yugoslavya Notları veya Struga Şiir 



Sonuç 

Kaynaklarda Sersem Ali Baba, Harabâtî Baba, ya da Arabâtî Baba olarak geçen 

tekkenin asıl kurucusu, Sersem Ali Babadır. Tekkenin bugün ekseriyetle Harabâtî Baba adıyla 

anılmasının sebebi, Harabâtî Baba’nın tekkeye yaptığı önemli hizmetler ve rivayete göre 

Sersem Ali Baba adına tekkeyi türbe haline getirmiş olan büyük bir Bektâşî babası 

olmasından kaynaklanmaktadır. Tekkenin kurucusu ve isim babası hakkında tarihi vesikalar 

yetersiz kalmakla birlikte, kuruluş tarihi hakkında da çeşitli rivayetler vardır. Tekke’nin 

Makedonya’da önemli bir Bektâşî tekkesi olduğu ise kesin olarak bilinenlerdendir. Buna 

istinaden tekkeye hizmet edenler de tam olarak tespit edilememiş olmakla birlikte Harabâtî 

Baba’dan sonra da tekkeye hizmet edenlerin silsilesi tam olarak belli değildir. Yalnızca on üç 

şeyhin varlığı belgelerce bilinmektedir. Öte yandan tekkenin mimarisinin Barok ve Rokoko 

üslubu ile yapılmış olan görkemli bir yapıttır. Harabati Baba Bektaşi Külliyesi’nde ibadetlerin 

sürekliliği 1912 yılına kadar devam etmiştir. 1945 yılında terk edilen tekke bir dönem turistik 

tesis olarak kullanılmıştır. 1953 yılından 1994 yılına kadar Makedonya Kültür Bakanlığı Eski 

Eserleri Koruma Kurumu kapsamında bir kültür eseriyken bu yıl sonrasında yeniden 

Bektaşilere verilmiştir. Makedonya’nın Yugoslavya’dan ayrılması döneminde epeyce hasar 

gören külliye daha sonra Türkiye Cumhuriyeti tarafından onarılmıştır. 
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EKLER31 

                    

                                 1.Harman kapısı ve samanlığın yeni hâli 

 

                    

           2.Türbe ve mezarlığın bir bölümü 

                                                           
31 M. İbrahimî,  
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      3.Mescit 

 

                     

                                                  4.Misafir Evi’nin Ön Cephesi 



                 

                               5.Çeşme ve Misafir Evi’nin Arka Cephesi 

 

         

                                6.Türbe, Fatıma Evi ve Mescit’in Toplu Görünüşü 

 

 

 



                       

                                                  7.Çeşmenin genel görüntüsü 

                      

                                                 7.Tekke’nin genel görünüşü 

                         

                                              8.Şadırvan’ın genel görünüşü 
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