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n Aleviter
Aleviterna är en socio-religiös grupp som har sitt huvudsakliga ur-

sprung i Anatolien (nuvarande östra Turkiet) men som återfinns även 

i Grekland, Bulgarien och Albanien. I Turkiet uppskattas cirka 15 till 

20 procent av befolkningen vara aleviter, och omfattar i språkligt/

etniskt hänseende såväl turkar som kurder.1 Sedan 1970-talet har 

många aleviter emigrerat och en stor grupp, uppskattningar pekar 

på mellan 400 000 och 600 000, lever i Tyskland.2 Uppskattningsvis 

finns mellan 7 000 och 15 000 aleviter i Sverige.

Att teckna en enkel och tydlig bild av aleviternas historia och religion är 
en utmaning – av flera skäl. I rituell praktik såväl som i trosfrågor finns 
det stora variationer inom den alevitiska traditionen. Det medför att det 
finns konkurrerande uppfattningar om hur alevism ska förstås, både bland 
dem som kallar sig aleviter och bland forskare. Medan vissa aleviter ser sin 
religiösa tradition som resultatet av en blandning av en lång rad olika re-
ligioner – shamanism, islam, kristendom, zoroastrism – menar andra att 
alevism är en unik, enhetlig religion med egen historia. 

Alevism kan aldrig sägas ha haft status som en maktens eller de sty-
randes religion. Snarare har traditionerna vuxit fram i skarven mellan det 
shiitiska Persien (nuvarande Iran) och det sunnitiska osmanska riket (nu-
varande Turkiet) och formats av de folk och traditioner som levt på lands-
bygden och ofta befunnit sig i direkt opposition med de styrande. 

I följande stycken ska vi försöka teckna en bild av hur denna framväxt 
skett, därefter tecknas några framträdande drag i alevitisk religion och slut-
ligen beskrivs den alevitiska gruppen i Sverige. 

1. https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2013religiousfreedom/index.htm?year=2013&dlid=222277#wra
pper (besökt 2017-06-19).

2. Massicard 2010.

Text: Simon Sorgenfrei
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Historisk bakgrund 
Den turkiska invasionen av Anatolien inleddes efter slaget vid Manzikert i 
östra Turkiet år 1071. Kristendomen dominerande i området, men de olika 
kristna grupperna låg i fejd med varandra och kunde därför inte stå enade 
mot de anfallande muslimska seljukerna som relativt lätt intog området. 
Det skulle snart visa sig att relationen mellan vissa kristna och muslimer 
många gånger var bättre än mellan kristna grupper, och som så ofta genom 
historien influerade folkliga religiösa bruk varandra och unika lokala reli-
giösa uttryck växte fram.3 

Bland befolkningen på den anatoliska landsbygden var också sufiska 
missionärer – babas – verksamma. De utmärktes av en öppenhet gentemot 
såväl lokal folktro som mot kristna trosföreställningar, helgon och helgda-
gar, heliga platser och riter.4 Denna öppenhet, i kombination med att mus-
limer betalade lägre skatt än icke-muslimer, bidrog till att allt fler konver-
terade till den islam dessa missionärer predikade under 1300–1500-talen. 
Det tog alltså många hundra år innan majoriteten av anatoliens befolkning 
konverterat till islam. Om dessa konvertiter fick någon skolning i islam har 
ifrågasatts, och även bland dem som visade ett genuint intresse för sin nya 
religion var möjligheterna till religiös utbildning små. Troligtvis fortsatte 
de i hög grad med tidigare religiös praktik, klädd i islamisk vokabulär.5 I 
denna process blev tidigare kristna eller för-kristna heliga platser föremål 
för en muslimskt färgad kult. Nya konvertiter förde med sig olika trosföre-
ställningar och praktiker in i sin nya religion som exempelvis dop, helgon-
dyrkan, påskfirande eller tron på religiösa platsers helande krafter.6 Medan 
vissa sådana sufimiljöer mer framgångsrikt drev sina anhängare mot de 
tolkningar av islam som dominerade i det osmanska riket, kom andra att 
utvecklas mot egna religiösa traditioner. 

Den grupp som i dag kallas aleviter har delvis vuxit fram i denna miljö, 
inte minst i relation till den sufiska Bektashi-orden, men har också rötter 
till en grupp som kallas Qizilbash, som under lång tid var de osmanska tur-
karnas svurna fiender. 

3. Wolper 2003: 9, Vryonis 1971: 182f.
4. Ménage 1979: 66.
5. Ménage 1979: 66. Wolper 2003: 12. Levtzion 1979: 17. 
6. Lapidus 1988: 208-209.
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Sufism
Sufism växte fram samtidigt med andra islamiska traditioner, som juridik och 
filosofi, från 700–800-talet och framåt bland en grupp lärda i Bagdad, vilka 
samlades kring ett gemensamt intresse för vad som kanske kan kallas ”själsli-
vet” och möjligheten att nå upplevelsebaserad erfarenhet av Gud. Senare kom 
en rad olika fromhetsuttryck från områden dominerade av muslimer att fogas in 
under begreppet sufism (ar. tasawwuf). Asketiska övningar som syftar till mystika 
upplevelser har ofta stått i fokus för sufiska traditioner, men genom historien har 
sufism tagit sig många olika uttryck och det är inte självklart att strävan efter så-
dan gudsnärhet stått i centrum. 

Flera av de tidiga sufier vi känner till, liksom senare framträdande sufiska lä-
rare ansågs ha uppnått stor insikt och själslig renhet och kom att kallas för wali, 
eller ”gudsvänner”. Ofta översätts detta med ’helgon’ i västerländsk litteratur. 
Snart växte föreställningar om att dessa gudsvänner kunde agera som mellanled 
eller medlare mellan människor och Gud, och att de besatt välsignande kraft (ba-
raka) som dröjde sig kvar även efter deras död, varför besök och böner (ziyara) 
vid deras gravar blivit en vanlig sufisk rit.

Från 900-talet och framåt växte en rad sufiordnar (tariqa) fram och dessa tog 
namn efter den sheikh vars läror medlemmarna följde. En av de första var Qadi-
riyya-orden vilken fick sitt namn efter Abd al-Qadir Gilani (d. 1166) vars grav i 
Bagdad i snart tusen år varit ett populärt pilgrimsmål. Ordnarna etablerade sig 
snart som vidsträckta nätverk med konvent runt om i olika länder och dynastier. 

Från att ha varit en intellektuell och urban strömning, kom sufism från 1100-ta-
let att i allt högre grad sprida sig och ta sig folkliga uttryck. Inom den sufiska 
traditionen utvecklades en hermeneutik som på ett effektivt sätt kunde tolka in 
lokala, förislamiska, föreställningar och riter i en sufisk terminologi och förstå-
elsehorisont. Det innebar att lokala för-islamiska traditioner kunde leva vidare i 
sufi-islam, vilket bidrog till sufismens popularitet, liksom till sufimissionärers fram-
gångar. Men också till att sufism har ådragit sig kritik för att ha bevarat eller in-
fört oislamiska traditioner. Sådan kritik har ofta kommit från fundamentalistiska 
islamtolkningar, idag främst representerade av salafitiska/wahhabitiska och is-
lamistiska grupper. 

(Ur Sorgenfrei 2016)
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Qizilbash
Qizilbash (”rödhuvud”) var namnet på turkmenska stamkrigare i östra 
Anatolien, norra Syrien och på armenska höglandet vilka initialt var allie-
rade med de persiska, shiitiska safaviderna (1501–1736). Qizilbash-krigar-
na utgjorde en stor del av safavidernas vapenmakt och blev därför naturliga 
fiender till de sunnitiska osmanerna. I osmansk vokabulär har qizilbash 
därför blivit en nedlåtande term för motståndare till islam och osmanska 
riket generellt.7 

Qizilbash-krigare utförde upprepade revolter i Anatolien och osmaner-
na försökte stävja dem genom olika former av folkförflyttningar och inte-
grationsstrategier under 1500- och 1600-talen. Detta resulterade i att vissa 
qizilbash-stammar sökte skydd från osmansk övermakt genom att bosätta 
sig i de mest avlägsna delarna av östra Anatolien. I och med att safaviderna 
misslyckades med sina försök att ta delar av det osmanska riket, kom dessa 
qizilbash även att avskäras från shiitiska institutioner. I muslimsk teologi 
kan man skilja mellan religionens uppenbara (zaheri) och dolda, eller eso-
teriska (batini) läror. Redan tidigt tycks qizilbash ha utmärkts av esoteriska 
ansatser8 och kom med åren att utveckla egna islamtolkningar influerade 
av lokal religion i de områden dit de nu sökt sig.9 Forskaren Irène Mélikoff 
har speciellt pekat på lokal, förislamisk shamanism som källa till framträ-
dande riter och trosföreställningar som lever vidare in i dagens alevism.10 
Många qizilbash kom att etablera sig i de delar av Anatolien där den sufiska 
bektashi-orden växte fram, och de två traditionerna kom tidigt att över-
lappa varandra.11

Bektashi
Bektashi-orden växte fram i Anatolien under 1300-talet och tar sitt namn 
från sufihelgonet Haci Bektash Veli (d. 1271). Orden kom att utmärkas av 
en blandning av element vi känner igen från sufism, lokala anatoliska ani-
mistiska och shamanistiska traditioner, lokal kristendom liksom esoteriska 
shiitiska läror.12

7. Savory 2012.
8. Issa 2017: kap 1.
9. Dressler 2008.
10. Mélikoff 1992, 1998.
11. Issa 2017: kap 1.
12. Zarcone 2014.
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Bektashi-sufier ska tillsammans med qizilbash ha deltagit i uppror mot 
seljukerna, vilket medförde att även osmanerna senare betraktade dem 
med misstänksamhet. Men osmanerna gjorde också försök att använda sig 
av bektashi-orden för att samla och kontrollera qizilbash och andra anato-
liska grupper under samma tak. Denna process, som fortgick till mitten av 
1600-talet, gjorde bektashi till en smältdegel för grupper som alla i högre 
eller lägre grad skilde sig från osmansk sunni-islam. Men snarare än att 
föra dessa olika grupper närmare en dominerande osmansk islamtolkning, 
inkorporerades i stället flera av de anatoliska traditioner som osmanerna 
ville hejda.13 Bektashi-orden kom också att rymma stora delar av sultanens 
privata armé, janitsjarerna, vilka med tiden sågs som ett internt hot mot 
rikets säkerhet. År 1826 avvecklades janitsjar-trupperna, mängder av ja-
nitsjarer mördades och bektashi-orden förbjöds och kom att föra en mer 
underjordisk existens.14

Det är i dessa miljöer, i en smältdegel av olika religiösa traditioner som 
vad vi i dag kallas alevism kom att utvecklas.15 Alevism förstås då som en 
samlingsbeteckning på en rad olika grupperingar med individuella, men 
överlappande trosföreställningar och riter.

Alevi
Dessa ovan beskrivna grupper har dock inte kallat sig aleviter, och det finns 
endast enstaka fall där ”alevi” använts självrefererande före 1900-talet. Ett 
exempel finner vi hos poeten Pir Sultan Abdal (d. ca. 1550) som i en dikt 
använder sig av ”omkvädet” Hüseyni’yim, Alevi’yim ne dersin (Jag är Hu-
seyni, jag är Alevi, vad säger ni (nu)?”. Att Abdal kallade sig Alevi innebär 
sannolikt att han gjorde anspråk på att vara ättling till Profeten Muham-
meds kusin och svärson Ali ibn Abu Talib (d. 661) och hans son Husayn 
(d. 680), eller att han vördade dem som förebilder.16 Det är också så ordet 
(det samma gäller de syriska alawiterna, som ska behandlas i ett följande 
avsnitt) förståtts, som en beteckning på grupper som uttrycker en speciell 
vördnad för Ali. Ali led, enligt dominerande shiitiska narrativ, martyrdö-
den i kamp mot en numerärt överlägsen men moraliskt underlägsen sun-

13. Zarcone 2014.
14. Zarcone 2014.
15. Se även Issa 2017: kap 1.
16. Dressler 2008.
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nimuslimsk fiende. Det gör att Ali kommit att vördas som en hjälte bland 
många minoritetsgrupper i Mellanöstern. 

Bland aleviter som vill ta avstånd från kopplingar till islam, menar man i 
stället att alevi stammar ur ett ord för ’flamma’ eller ’låga’ (se nedan).

Som beteckning på en specifik socio-religiös grupp dyker ordet upp i 
europeiska texter under det sena 1800- och tidiga 1900-talet, men tycks 
då också ha använts av folk som ville undvika det negativt laddade qizil-
bash.17 Bruket av alevi som självbeteckning sammanfaller med att en rad 
olika grupper, med liknande traditioner, närmar sig varandra – kanske 
uppmuntrade av de moderniseringsreformer (tanzimat) som påbörjades i 
osmanska riket under 1840-talet och av amerikanska missionärer som i de 
spridda alevi-qizilbash såg en grupp som var lättare att missionera bland än 
sunnimuslimer. Dessa processer bidrog under senare halvan av 1800-talet 
till att en alevitisk gruppidentitet började ta form.18

I de moderniseringsprocesser som tog vid efter första världskriget öka-
de trycket på qizilbash-alevi att införlivas i sunnigemenskapen i Turkiet. 
Samtidigt uppfattade vissa sekularister som ville utveckla en sekulär turkisk 
identitet aleviter som ”urturkar” vilka bevarat urgamla, förislamiska, tur-
kiska traditioner och rasrenhet, medan kurdiska aleviter ansågs vara ”ur-
turkar” som ”råkat bli kurder”.19

Kemal Atatürks (d. 1938) grundande av den moderna staten Turkiet och 
därpå följande sekulariserings- och urbaniseringsprocesser medförde att 
många aleviter flyttade från byarna in i städerna. Därmed förlorade de ofta 
äldre självbeteckningar medan samlingsbeteckningen alevi fick en större 
betydelse. Det kom samtidigt att innebära en sekularisering vilken med-
fört att äldre strukturer och föreställningar avtagit. Efter 1950-talet har ale-
vi blivit vanligare än den nedsättande beteckningen qizilbash. Men en del 
kurdiska aleviter kan fortfarande beteckna sig själva som qizilbash, medan 
alevi för vissa i dag kan ha samma negativa konnotationer som tidigare 
qizilbash.20 Valet av beteckning kan alltså variera, och säger något om hur 
olika aleviter väljer att definiera sig själva inte minst gentemot sunniislam 
eller den turkiska staten. Genom att återta nedlåtande beteckningar som 
qizilbash kan man visa stolthet kring just de uttryck för heterodoxi och syn-

17. Dressler 2008. Här finns intressanta paralleller till Syriens nusayrier/alawiter som ska presenteras 
i följande kapitel. 

18. Kieser 2001.
19. Dressler 2008, Kieser 2001.
20. Shankland 2012: 19, Dressler 2008.
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kretism som många sunnimuslimer i Turkiet beskyllt dem för.21

Aleviter i samtiden
Aleviter har, som andra grupper i denna rapport, i perioder varit stigma-
tiserade och förföljda främst av representanter för sunnimajoriteten i de 
områden där de historiskt levt. I och med etableringen av det moderna 
Turkiet stödde många aleviter landsfadern Atatürk med förhoppning om 
att en sekulär stat skulle förbättra deras situation. Men fram till 1970-talet 
var aleviter generellt svårt marginaliserade och utgjorde relativt slutna låg-
statusgrupper som försörjde sig genom olika hantverksyrken, ofta med en 
vagabonderande livsstil. Många aleviter sökte ett liv utanför Turkiet, och 
kom som arbetskraftsinvandrare exempelvis till Tyskland och Sverige un-
der 1960-talet. Ytterligare aleviter har flytt Turkiet undan motsättningar 
mellan aleviter och sunniter sedan 1970-talet och framåt.  

Synen på alevism har svängt fram och tillbaka i Turkiet, men diskri-
mineringen har aldrig upphört. Ett känt exempel var när 37 vänsterintel-
lektuella, konstnärer och musiker, varav många aleviter, brändes inne i en 
hotellbrand anlagd av en mobb i staden Sivas i Anatolien den 2 juli 1993. 
Två år senare sköts flera aleviter till döds på ett kafé i Gaziosmanpasha.22 I 
båda fallen förhöll sig polisen mer eller mindre inaktiv, vilket bland aleviter 
tolkats som att de legitimerade våldshandlingarna. Dessa händelser har bli-
vit viktiga i samtida alevitisk historieskrivning och självuppfattning som en 
utsatt minoritet och kan även ses som startskottet för alevitisk organisation 
i Europa.23 Under 1980-talet började aleviter i Tyskland att organisera sig på 
ett sätt som inspirerade aleviter över hela Europa. Även i dag kan Tyskland 
ses som ett centrum för aleviter utanför Turkiet.

De flesta av världens aleviter lever i dag i Turkiet och utgör mellan 15 
och 20 procent av befolkningen. Två tredjedelar av dem talar turkiska, 
medan resten talar olika kurdiska dialekter. De flesta lever i centrala och 
östra Anatolien, med större grupper i Tunceli, Tokat, Yozgat, Sivas, Erzin-
can, Bingöl, Elazig och Malatya, men det finns även mindre alevitiska grup-
per i Albanien och Bulgarien.24

21. Mejl från Hege Irene Markussen 2017-04-30.
22. Sökefeld 2008: 121.
23. Shankland 2012: 153.
24. Dressler 2008.
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Social organisation
Historiskt bygger alevitisk social hierarki på det så kallade ocak-systemet 
som tycks gå tillbaka på förislamiska anfädersföreställningar. Inom syste-
met tecknas de religiösa släkternas härkomstlinjer, vilken också ger legiti-
mitet till de religiösa funktionärerna och ledarna vilka kallas dede.25 Fle-
ra av dessa linjer letar sig tillbaka till Irak, och har där koppling till olika 
sufiska och shiitiska helgedomar. Sedan 1800-talet har en släkt som hävdar 
härkomst från den semilegendära Haci Bektash Veli i Hacibektash i Turkiet 
dominerande auktoritet.26 

Historiskt har varje familj, i alla fall idealiskt sett, lytt under en dede som 
fungerat som deras religiösa lärare och rådgivare. Ofta har en sådan dede rått 
över en hel by eller ett distrikt.27 Varje dede ansvarade för ett stort nätverk ta-
liban (eg. ’elever’, vanliga aleviter) vilka han vägledde i deras religiösa utveck-
ling (tarikat) och som han skulle besöka minst en gång om året, i samband 
med det årliga cem-firandet (se nedan)28. I dag är dedes vanligen anställda 
av alevitiska föreningar och det är vanligt att familjer väljer den dede som 
de tycker passar just dem, eller som är knuten till den förening de går till.29

Ett av de mest framträdande socio-kulturella uttrycken för alevism är 
den så kallade musahiplik-institutionen, vilken även kallas yol kardeshligi, 
”kompanjonskap eller vänskap på vägen” (här ser vi likheter med föreställ-
ningen om en ”syster eller bror i Efterlivet” hos yezidier.) Denna relation 
sägs ha sin förebild i relationen mellan Muhammed och Ali, och är en livs-
lång, frivillig vänskap eller förening mellan två personer vilken välsignas av 
en dede. Detta är ett socialt band som får såväl religiös som socio-ekono-
misk betydelse. Musahip-par lovar att stödja varandra under alla omstän-
digheter. Sedan 1950-talet har dock denna institution försvagats.30 

Alevitisk religion
Alevitisk religion kan beskrivas som monoteistisk, fast med animistiska 
drag och med kopplingar till muslimska, judiska och kristna, narrativ och 

25. Dressler 2008.
26. Dressler 2008.
27. Sökefeld 2004: 135.
28. Sökefeld 2004: 135.
29. Markussen 2017-06-11. Den alevitiska terminologin och sociala strukturen, liksom även den vi 

finner hos exemeplvis yezidier, har mycket gemensamt med sufism.
30. Markussen 2012: kap 4.
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föreställningar. I ett material som Alevitiska riksförbundet lämnat till re-
geringskansliet i sin ansökan om att erkännas som statsbidragsberättigat 
trossamfund citeras tre olika trosbekännelser: ”Jag är lärjunge på Gud-Mu-
hammed-Alis och vår herre Bektash Velis väg till den Fulländade Männis-
kan. Jag vaktar mina händer, min tunga och mina länder. Må församlingen 
och Gud vara mitt vittne.”31 I benämningen Gud-Muhammed-Ali kan vi 
troligtvis se shiitiska influenser (och överlappningar med alawiterna i Syri-
en, som ska behandlas i det följande avsnittet) medan invokationen av Haci 
Bektash Veli understryker den bektashi-sufiska bakgrunden. 

En annan trosbekännelse lyder: ”Gud/Sanningen, det finns bara en Gud, 
Gud du är en med sändebudet Muhammed, vägvisaren Ali och Veli är vis-
domens vägledare, ge oss nåd du Shah, min Pir, eyvallah, Amen.” Även i 
denna ser vi ordalydelser som pekar mot såväl (shiitisk) islam och sufism. 
Men den i dag mest använda trosbekännelsen, enligt materialet, har i hög 
grad lösgjort sig från detta arv och uttryck snarare ett etiskt imperativ: Ele 
dile bele sahip olmak, ”vakta dina händer, din tunga och dina länder”.

Hur alevitisk religion förstås kan skilja sig åt mellan kurdiska och turkis-
ka grupper och mellan olika turkiska grupper, i Anatolien eller i diaspora 
eller inom en och samma grupp över tid. Det gör att vi inte kan generalisera 
kring vad alevitisk religion är eller bör vara.

Lärosatser
Som vi sett ovan har modern alevitisk självförståelse i hög grad utvecklats 
parallellt med framväxten av det sekulära Turkiet, och aleviter framhåller 
ofta sekulära ideal. Det är vanligt att betona en etik, snarare än en troslära, 
som i den ovan citerade ”trosbekännelsen”, och att lyfta fram sekulära vär-
den och jämlikhet mellan könen.

De religiösa alevitiska traditionerna präglas av den historiska utveck-
ling som tecknats ovan, och visar likheter med förislamiska animistiska 
traditioner, liksom sufiska och shiitiska traditioner. Religiösa texter, liksom 
gestalter som exempelvis Ali, kan därför ges esoteriska uttolkningar som 
skiljer sig betydligt från främst sunni-muslimsk tradition. 

De flesta aleviter anser att många av de regler och teologier som förknip-
pas med islam är av sekundär betydelse för dem som strävar mot Sanning-

31. Bil. 3.
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en/Gud (hakk), och även om anspelningar på korantexten finns i alevitiskt 
fromhetsliv, spelar Koranen en liten roll i praktiken.32

Sanningen/Gud (hakk) föreställs gärna som immanent, inneboende i 
skapelsen och inte minst i gestalten Ali, som blir en manifestation av Gud. 
Men även stenar, vattendrag, träd eller helgongravar kan hållas heliga. Så-
dan vördnad av naturfenomen har länge varit en del även av folklig anato-
lisk islam och är inte specifik för aleviter33 och kan sannolikt spåras tillbaka 
till förislamiska lokala föreställningar. 

Ali spelar alltså en central roll i alevitisk tradition, och uppfattas som 
”helgonens kung”, men även andra motiv vi känner från shiitisk islam har 
framträdande plats i alevitisk kosmologi och ritual.34 Bland de shiitiska dra-
gen i alevitisk lära, menar Dressler, framträder främst föreställningar vilka 
förknippas med mer esoteriska inriktningar. Det gäller föreställningar om 
Ali som gudomlig, om själarnas transmigration (tanasukh) liksom om en 
gudomlig kunskap (ma’rifa) som förmedlats via Ali och hans söner till de 
alevitiska dede. I relation till dessa föreställningar finns också tanken att Ali 
och Muhammad båda är skapade av samma gudomliga ljus, vilket kopplar 
samman Allah-Muhammad-Ali35 i trosbekännelserna ovan.  

Till det faktum att Ali och hans söner fått en så framträdande roll bland 
många utsatta minoritetsgrupper bidrar narrativens fokusering på Ali och 
hans son Hussain som rättrådigt kämpar mot en orättfärdig övermakt. 
Samma funktion spelar de ofta i shiitisk självförståelse i relation till sun-
nitisk dominans och förtryck. I Kerbaladramat, berättelsen om hur Alis 
son Hussain lider martyrdöden i ojämn kamp mot den sunnitiska kalifen 
år 680, menar Dressler att vi kan finna en alevitisk grundmyt, centrum i en 
lång historisk kedja av utsatthet, kamp och lidande.36 

Samtidigt är det tydligt i samtal med aleviter i Sverige att dessa gestalter 
och berättelser har en annan betydelse än de generellt har inom islam. En 
informant menade exempelvis att Ali är Gud, och absolut inte den arabiska 
man som var kusin och svåger till profeten Muhammed. Att de använder 
bilder på den historiska personen Ali ibn Abu Talib menade han är en form 
av taqiyya – ett sätt att ”låtsas” vara muslimer, för att undkomma diskrimi-

32. Dressler 2008.
33. Dressler 2008.
34. Melikoff 2001: 75–81.
35. Dressler 2008.
36. Dressler 2008.
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De shiitiska grenarna
Shia-muslimer utgör cirka 15 procent av världens muslimer, och kan delas in i tre 
grenar. Den största av dessa kallas ithna ashariya, eller tolv-imamshia, och prak-
tiseras exempelvis i Iran. Att den kallas tolvshia beror på att man inom grenen 
räknar med tolv imamer, andliga ledare efter profeten Muhammed. Den första 
av dessa var Muhammeds kusin och svärson Ali (d. 661), den andra och den 
tredje Alis söner Hassan (d. 669) och Hussain (d. 680). Den tolfte imamen, Imam 
al-Mahdi (f. 868), ska ha försvunnit in i vad som kallas ”fördoldheten” (ghayba), 
varifrån han ska återvända på den yttersta tiden.

Den minsta gruppen kallas zaiditer efter Imam Zaid (d. 740), som de menar 
var den rättmätige femte imamen. De bröts sig alltså loss och skapade en egen 
tradition efter det att den fjärde gemensamma imamen Zayn al-Abidin dog (år 
713 eller 714). Dessa finns idag huvudsakligen i Jemen.

Den näst största grenen kallas ismailitisk shia, eller ibland för sju-imamshia. 
Detta eftersom den härstammar från en grupp som ansåg att en viss Ismail ibn 
Djafar (d. ca. 755) skulle räknas som den sjunde imamen. De bröt alltså med 
tolv-imamshia och har från den sjunde imamen en egen utveckling. Ismailitisk 
shia utmärks av en stark betoning av religionens esoteriska aspekter, det vill säga 
föreställningen att det finns en djup, hemlighetsfull och mystik sanning bakom 
religionens olika uttryck och symboler. Den största gruppen lever idag i Indien.

Källa: Larsson & Thurfjell 2013

Imam Hussein Moskén i Karbala. Foto: Wikimedia Commons, Toushiro
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nering och våld. Han menade vidare att beteckningen alevi varken har med 
Ali, eller med ett ord för ”låga” att göra, utan stammar ur ett gammalt kur-
diskt ord för Gud – ”Eli” – som, menade han, hettiterna ska ha använt sig av 
för 3000 år sedan. ”Aleviter kan inte vara muslimer – de gör motsatsen till 
islam,” sa han och menade vidare att Haci Bektash Veli inte heller var mus-
lim. ”Vad du än letar efter, leta inom dig själv, det du letar efter finns inte i 
Kaba, det finns inom dig själv.”37

Riter, högtider och ceremonier
Men viktigare än teologi och trosfrågor verkar social gemenskap och ge-
mensamma riter vara för aleviter, i alla fall i Sverige. 

Aleviternas viktigaste ritual är den så kallade cem-ritualen som histo-
riskt har genomförts en gång om året, då den religiösa ledaren, dede, besökt 
byn. I dag hålls cem-ceremonier varje vecka i de större städerna i Turkiet 
och Europa, eller i samband med högtider i mindre församlingar. Riterna 
leds av en religiös auktoritet/äldste, dede, och utgörs av böner, predikan, 
sång, musik och dans (semah). Det liturgiska språket är turkiska.

Under ceremonin ingår böner, hymner (nefes), och ritualiserade dia-
loger mellan dede och hans lärjungar (taliban), vilka är alla ”vanliga” ale-
viter.38 Till cem hör också semah, vilken kan beskrivas som en dansritual 
där män och kvinnor tillsammans i cirklar dansar en dans som i alevitisk 
traditions sägs härma den heliga tranan (turna). Semah kan ta sig olika for-
mer och har likheter med sufiska ritualer och anatoliska folkdanser. Den 
viktigaste semah, som kallas kirklar cemi, är mytologiskt knuten till en be-
rättelse om hur Muhammed under sin himmelsfärd (miraj), rusig av druv-
saft, började att dansa. Det rituella intagandet av sådan druvsaft (sherbet) – 
ibland också av alkoholhaltiga drycker i vissa regioner – under cem är också 
kopplat till denna berättelse.39

Aleviter fastar generellt inte under den muslimska fastemånaden rama-
dan, utan har i stället en egen fasta på tolv dagar under månaden muharram 
till minne av Karbala-dramat. Denna fasta kalas matem orucu (sorgefasta). 
Aleviter vallfärdar heller inte till Mecka, utan menar i stället att det verkliga 

37. Intervju 2017-04-03.
38. Dressler 2008.
39. Dressler 2008.



– 38 –

kaba, mot vilket varje människa bör vända sig, finns i hjärtat.40 I stället har 
pilgrimsresor till olika alevi-helgons gravar och till några av de shiitiska 
helgedomarna i Irak, liksom till Haci Bektash Velis grav, i byn Hacibektash 
i Turkiet kommit att spela en större roll.41 I och omkring Hacibektash hålls 
en stor festival den 16–18 augusti varje år, vilken samlar aleviter från olika 
grupper och därför spelar en viktig funktion för en övergripande alevitisk 
gemenskap. ”Att besöka helgon och andra viktiga religiösa personers gra-
var är en viktig del av alevitisk rit. Vid gravarna kan man såväl söka tröst 
och styrka, som be för sig själv och andra”, skriver Hege Irene Markussen.42

En annan viktigt social funktion fyller muhabbet, då man samlas – gär-
na med en dede och asik eller zakir-sångare för att prata om viktiga frågor, 
spela och sjunga hymner. Det är en viktig samling för att hålla gruppen 
samman och för dede att kunna undervisa om alevitiska läror.43

40. Dressler 2008.
41. Dressler 2008.
42. Markussen 2016.
43. Bates 2012.

Dansritualen semah där män och kvinnor tillsammans i cirklar dansar en dans som i alevitisk traditions 
sägs härma den heliga tranan (turna). Foto: Wikimedia Commons, Selucreh1.
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Texter
Alevitisk tradition har i hög grad varit muntlig och bevarats och spridits 
inte minst genom sånger och dikter, men det finns också textsamlingar. 
Skriven text har hanterats av religiöst lärda, och inom forskningen finns 
olika uppfattningar om hur historiskt, alevitiskt textmaterial ska värderas 
och förstås.44 

De mest spridda texterna är de så kallade buyruk (ordning), där de älds-
ta går tillbaka till den shiitiska safavid-shahen Tahmasps (d. 1576) reger-
ingstid. Eventuellt kan vissa texter vara ännu äldre och ha använts inom 
(den ursprungligen sunnitiska) sufi-orden som lade grunden för den safa-
vidiska dynastin. Buyruk-texterna tycks inte ha använts som en fast kanon, 
utan använts utifrån behov i en huvudsakligen muntlig kultur. Till viss del 
har de varit levande dokument, som utvecklats över tid. Buyruk-litteraturen 
kan grovt delas in i två texttraditioner; Shaykh Safi Buyrugu – efter Safavi-
yya-ordens grundare Safi ud-din Ardabili (d. 1334), samt Ca´fer es-Sadik 
Buyrugu, efter den sjätte shiitiske imamen Jafar us-Sadiq (d. 765). 

Dessa texter innehåller en blandning av sufiska, shiitiska och för- 
islamiska berättelser, doktrinära instruktioner, texter som rör riter, social 
organisation och hierarki, beskrivningar av regler och stadier på den reli-

44. http://www.jadaliyya.com/pages/index/16852/alevis-in-ottoman-anatolia_an-interview-with-
ayfer (besökt 2017-06-22).

Haci Bektash Velis grav. Foto: Wikimedia Commons.
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Alevitiska symboler

Symboler relaterade till Ali Ibn Abu Talib 
används rikligt i alevitiskt symbolspråk. 
En sådan symbol är svärdet Zulfiqar som 
Ali skall ha fått av Profeten Muhammed 
inför slaget vid Uhud år 625. För alevi-
ter får svärdet ofta symbolisera inre re-
ning och moral och/eller motstånd mot 
förtryckare.

Avbildningar av poeten Pir Sultan Abdal 
(d. 1550) – ofta med stränginstrument 
Baglama Saz – är vanliga i alevitiskt 
bildspråk. Eftersom Abdal var motstån-
dare till den osmanska eliten kan sym-
bolen sägas symbolisera opposition mot 
makten – särskilt i det turkiska samman-
hanget.

Alevitiska riksförbundet i Sverige an-
vänder en stiliserad bild av en man en 
kvinna i sin logotyp. Paret är inbegripna 
i semah-dansen, en central del av det 
alevitiska rituella livet. Mannen på bil-
den bär också en Baglama Saz som an-
vänds i gudstjänst. 

Bilder föreställande Ali Ibn Abu Talib är 
vanligt förkommande i alevitiska sam-
manhang. 
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giösa vägen (tarikat), texter om Ali och Profetens familj (ahl al-bayt) liksom 
uttalanden av Muhammed, Ali, Jafar al-Sadiq, Safi ud-din Ardabili och an-
dra imamer och sufihelgon.45

Buyruk-litteraturen har historiskt varit mer eller mindre hemlig och till-
gänglig endast för dede-familjerna. Men från mitten av 1900-talet har dessa 
tryckts i bokform och blivit mer allmänt tillgängliga. Men troligtvis har inte 
böckerna spelat någon större roll i alevitisk rit. Mer populär har Menakib-i 
Haci Bektash-i Veli, Haci Bektash Velis hagiografi, varit. Även denna finns i 
olika manuskript, varav det äldsta är från 1500-talet.46

Men de mest populära alevitiska texterna är de dikter och sånger som 
har sina rötter i äldre, muntliga traditioner och som över generationer er-
bjudit både kontinuitet och förändring. Asik-sångarna uppträder oftast 
med en saz och sjunger gamla och nya sånger ur alevitisk tradition. Att 
sjunga religiösa hymner (nefes eller deyish) under cem-riterna är ett pre-
stigefullt uppdrag än i dag. Traditionellt ska en dede ansvara för hur riter 
ska utföras, myter förstås och den religiösa vägen beträdas, medan asik (alt. 
ozan) och trubadurer som kallas zakir tolkar och för vidare traditionerna 
genom sina sånger.47 I diaspora finns inte alltid en skolad dede, varför de 
mer folkliga sångerna och dikterna får en än mer framträdande plats för 
alevitisk identitet.

Aleviter i Sverige
De första aleviterna kom till Sverige i samband med arbetskraftinvandring-
en från Turkiet under 1960-talet. En informant, som också är bland de dri-
vande i Alevitiska riksförbundet (ARF), säger att han aldrig har träffat på 
någon alevit som kommit till Sverige tidigare än hans pappa, som kom hit 
1965.48 Sedan kom också aleviter från Turkiet på flykt undan politiskt för-
tryck i samband med militärkupperna 1971 och 1980. Dessa organiserade 
sig i olika turkiska eller kurdiska kulturföreningar, snarare än att betona 
den specifikt alevitiska identiteten.49 De organiserade sig huvudsakligen i 
arbetarföreningar tillsammans med andra arbetskraftsinvandrare från Tur-

45. Dressler 2008.
46. Dressler 2008.
47. Dressler 2008.
48. Intervju 2017-06-05.
49. Bil. 3: 15-16.



– 42 –

kiet. Den religiösa verksamheten fick skötas hemma, om religion alls prak-
tiserades. ”Även om många visste om att de var aleviter var det inget man 
pratade om”.50

I en text om aleviter i Sverige från 1999 skriver Ingvar Svanberg att ale-
vitisk identifiering huvudsakligen är ett ungdomsfenomen, bland aleviter 
vars föräldrar flyttat från Turkiet till Sverige.51 I dag tycks detta inte vara 
fallet, och till viss del är det samma personer som nu blivit äldre som fort-
farande är aktiva i föreningarna. Liksom andra grupper i denna rapport 
(eller andra föreningar i Sverige generellt) har man svårt att engagera och 
aktivera ungdomar i verksamheten.

Den första renodlat alevitiska organisationen bildades 1995 i Stock-
holm, delvis som en reaktion på Sivas-massakern, som paraplyorganisatio-
nen Kulturcentrum för Aleviterna i Sverige (i dag Alevitisk Kulturcentrum 
i Stockholm). I ett informationsmaterial framtaget av Alevitiska riksför-
bundet heter det:

Startpunkten för den organiserade alevitiska trosgemenskapen i Sverige sked-
de 1995 i och med öppnandet av Kulturcentrum för aleviterna i Sverige. Från 
denna tid började det växa fram lokala alevitiska föreningar runtom i landet. 
Dessa gick samman och bildade det Alevitiska riksförbundet (ARF) år 2008. Lo-
kala föreningar finns idag i Stockholm, Uppsala, Dalarna (Borlänge), Halmstad, 
Malmö och Göteborg. I Sverige uppskattas att ca trettontusen personer som har 
sin bakgrund i alevismen. ARF räknar med att ungefär en fjärdedel av Sveriges 
aleviter är organiserade i riksförbundet.52

Upplevelsen av att vara en utsatt minoritet finns än i dag. ”Om vi inte or-
ganiserar oss kan det som hände i Sivas även hända överallt” menar en in-
formant.53 

Efter Kulturcentrum i Stockholm har en rad lokala föreningar bildats, i 
Uppsala, Göteborg, Malmö, Dalarna, Halmstad och Örebro. 2008 beslutade 
de olika föreningarna att bilda en riksorganisation, Alevitiska riksförbun-
det (ARF), som blev statsbidragsberättigat 2015.54 Enligt ARF (2016) finns 
mellan 7 000 och 10 000 aleviter i Sverige, medan dess ordförande upp-
skattar att det 2017 finns mellan 12 000 och 15 000 aleviter i Sverige, varav 

50. Intervju 2017-06-05.
51. Svanberg 1999.
52. http://www.sst.a.se/download/18.53bc059c152c0c3093a7137f/1455182130157/Trossamfundsbo-

ken_komplett,+feb+2016_Del58.pdf (besökt 2016-11-23).
53. Intervju 2017-06-05.
54. Batako 2015.
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de flesta kommer från östra Turkiet.55 Enligt den statistik SST presenterar-
har Alevitiska Riksförbundet 3 577 medlemmar 2017. 56 ARF är alltså den 
största nationella organisationen, men representerar endast en minoritet 
av landets aleviter.

De flesta aleviter i Sverige är kurder från Turkiet, men det finns även 
aleviter i Sverige med turkisk eller arabisk etnicitet/bakgrund. Synen på 
alevitisk identitet och alevitisk religion kan skilja betydligt mellan olika in-
divider och grupper. Medan kurdiska aleviter i högre grad ofta vill distan-
sera sig från islam, kan andra alevitiska grupper uppfattas sig som närmare 
islam, eller som en gren av islam. Den komplexa historia som tecknats ovan 
spelar roll även i Sverige. 

Alevitisk religion i Sverige
Aleviterna vill distansera sig från både sunni- och shiaislam, skriver Svan-
berg,57 och i informationsmaterial från Alevitiska riksförbundet framställs 
alevitisk tro som en enskild religion, med kopplingar till andra religioner. 
I deras självbeskrivning finns också referenser till äldre, historiska benäm-
ningar:

 
De troende kallar sig Alevi, Kizilbash eller Bektashi och betraktar sig som själv-
ständig religion som sätter människan i centrum. Alevitisk tro bygger på att 
människan och naturen (universum) är en helhet och tron att Gud är en samling 
av dessa. Gud kallas Hakk i Alevismen, vilket även betyder rättvisa.58 

Betoning av rättvisa är framträdande i litteraturen, och lyfts även fram av 
aleviter som intervjuats i arbetet med föreliggande rapport. Inte minst be-
tonas mäns och kvinnors lika värde. Ett exempel på dessa ideal finner vi i 
Kulturcentrum för aleviterna i Göteborgs stadgar där det heter:

4. 2  Föreningen är en partipolitiskt obunden organisation.

4. 3  Medlemmarna kan ha olika politiska uppfattningar. Men ingen kan tvinga 
på andra sin egen åsikt. Alla måste lyssna på varandra med ömsesidig res-
pekt och tolerans.

55. Intervju 2017-06-05.
56. Stockman 2017: 47.
57. Svanberg 1999.
58. http://www.sst.a.se/download/18.53bc059c152c0c3093a7137f/1455182130157/Trossamfundsbo-

ken_komplett,+feb+2016_Del58.pdf (besökt 2016-11-23).
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4. 4  Föreningen kan inte vara neutral i frågor om etnisk-, religiöst-, socialt-, kul-
turellt-, och könsförtryck samt diskriminering.

...

5. 5  Jämställdhet mellan könen är den viktigaste frågan för aleviterna. För att 
förverkliga jämställdheten arbetar föreningarna aktivt. Kvinnorna priorite-
ras vid alla föreningsuppdrag och föreningens alla aktiviteter.59

Även under intervjuer framträder jämlikhetsperspektivet: ”Alla försam-
lingsmedlemmar ses som ett liv och praktiserar religionen tillsammans. 
Både kvinnor och män kan ha samtliga positioner.”60 

Den brokiga historia som tecknats ovan medför att det finns olika upp-
fattningar bland aleviter i Sverige om hur deras historia och religiösa tradi-
tion ska förstås. I det material som ARF lämnade till SST i samband med 
att de ansökte om att bli statsbidragsberättigat trossamfund bekräftas att 
alevismen i hög grad saknar en nedtecknad historia, utan i stället bygger på 
muntliga traditioner.61 I de böcker som skrivits de senaste åren, heter det 
vidare, finns heller ingen samsyn. Vissa menar att religionen är flera tusen 
år gammal, medan andra uppfattar alevismen som en ”Modifierad gren av 
shiaislam”.62

Själva lyfter de i materialet fram Pir Hünkar Bektash Veli som ”en cen-
tral gestalt som har påverkat och formaliserat Alevismen mest.” Om Be-
ktash Veli berättas vidare att han levde på 1200-talet i Anatolien där han 
institutionaliserade alevismen [Alevi-Kizilbas och Bektashismen] utifrån 
vad som beskrivs som en mosaik av traditioner vilka praktiserades i om-
rådet. De skriver:

I Alevismen kan man hitta inslag av Zardusht [zoroastrismen], kurdiska och 
persiska trosföreställningar, Mazdek,63 Mani64 samt filosofi från antika Grekland 
och olika sufi-orders, med rötter i muntlig tradition. Alevism har blivit influerad 
av de stora religionerna som kristendom, judendom och buddhismen och inne-
håller även nyanser av islam. Alevismens beståndsdelar är dock unika och över-
ensstämmer inte med traditionerna i varken shia- eller sunniislam.65 

59. Stadgar för Kulturcentrum för aleviterna i Göteborg (2011). SST arkiv.
60. Intervju 2017-06-05.
61. Bil. 1.
62. Bil. 2. Här kan vi se likheter med den roll yezidier tillskriver Sheikh Adi, som liksom Haci Bektash 

var en sufisheikh som på 1200-talet enligt yezidier reformerade och institutionaliserade yezidisk 
religion.

63. Mazdekism var en reformgren inom zoroastrism.
64. Mani var en profet som framträdde i Iran under 200-talet.
65. Bil. 2.
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I en ytterligare självbeskrivning, framställd av Alevi Forbundet i Danmark, 
som ARF sammanställt66 framträder tydligare kopplingar till islamisk tradi-
tion, och då främst till esoteriska, sufiska och shiitiska idétraditioner. Den-
na självbeskrivning ligger nära forskning om alevitisk historia där man sett 
den som en tradition som samlar muslimska såväl som olika för-kristna 
och för-islamiska inslag. 

Enligt ARF bygger alevitisk tro på att ”människan och naturen (univer-
sum) är en helhet och en tro på att Gud är en samling av dessa element.”67 

De tror ”på existensen, att allt är gudomligt [snarare än på] en Gud som 
övervakar människorna och straffar dem efter döden.” De betonar vidare 
att de ”tror på evolutionen och det vetenskapligt belagda.”68

”De troende kallar sig Alevi-Bektashi och är även kända som Kizilbash. 
I dag är det Alevi termen som oftast används. Ordet Alevi, betyder ljus 
(att flamma) och Aleviterna benämns därför som ljusets (upplysningens) 
folk.”69 Denna starka betoning på att alevi betyder ljus, ska förstås mot bak-
grund av en vanligare förståelse av alevi som kopplat till ättlingar till Ali, 
eller dem som följer Ali. Genom att i stället välja att tolka alevi som ljus dis-
tanserar man sig från islam. Senare i samma bilaga står emellertid att alevi 
betyder ”att flamma” och ”symboliserar energin och drivkraften i naturen, 
att älska den drivande kraften i levande varelser och inte minst i Ali. Ali, 
som stod för en djupare tolkning av islam och var profeten Muhammeds 
svärson och högra hand.”70 Detta illustrerar hur olika förståelser av alevitisk 
religion kan rymmas inom en och samma text, i en och samma förening.

Uppsatsen Alevismen i Sverige, framlagd av Aida Borzoo vid Institu-
tionen för orientaliska språk vid Stockholms universitet 2014, visar också 
att aleviter i Sverige kan ha olika förhållningssätt till islam. I en enkätun-
dersökning bland aleviter i Borlänge och Stockholm framgår att en klar 
majoritet, 53 av 69 svarande, såg på sin religiösa tillhörighet som ”icke-
muslim”, medan 11 personer identifierade sig som muslimer och 5 perso-
ner inte tydligt kunde svara på om de var muslimer eller inte. En intressant 
iakttagelse är att samtliga som svarat att de är muslimer liksom de som var 
mer oklara över hur deras religion relaterar till islam var bosatta i Stock-

66. Bil. 3. Här kan vi se likheter med den roll yezidier tillskriver Sheikh Adi, som liksom Haci  
 Bektash var en sufisheikh som på 1200-talet enligt yezidier reformerade och institutionalise- 
 rade yezidisk religion.
67-70. Bil. 2.
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holm, medan samtliga respondenter från Borlänge angett att de ser sig som 
icke-muslimer.71

Personer som kontaktats i arbetet med föreliggande rapport berättar att 
de religiösa aspekterna av deras tradition inte är lika framträdande som vad 
de uppfattar som kulturella aspekter. 

Det finns också bland aleviter en rad livsriter, som ramar in livet från 
födelsen till döden. En informant engagerad i ARF redogör i ett mejl kort 
för hur man förhåller sig till dessa. Personer inom ARF har inte på ett mer 
utförligt sätt kunnat redogöra för dessa riter, exempelvis vid vigsel:

Födelse
Förutom ett välkomnande av ett liv, glädjescener, inga övriga speciella ritua-
ler.

Omskärelse
Diskussioner pågår om omskärelse inom Alevismen. Traditionen hittills är 
att två familjer som kommer mycket bra överens väljer att ingå en gemen-
skap/gudfaderskap/gudmoderskap.

Familjerna utbyter gåvor med varandra. Knyter starkare band mellan sig. 
Gudfadern/gudmodern har ett särskilt ansvar för pojken/pojkarna under de-
ras livstid och försöker stötta dem ekonomisk, social och emotionell. [I ett 
kompletterande mejl sägs att de flesta aleviter praktiserar omskärelse]

Bröllop
Vigselförrättning på alevitiskt sätt.

Müsahiplik (Brödraskap, systerskap)
Denna ritual är ingångsporten till Alevismen. Det sker mellan gifta par i en 
ceremoni. Två familjer bildar en gemenskap med varandra på ekonomisk och 
socialt sätt. 

Begravning
Särskilda begravningsritualer finns. Begravning förrättas på det språk som 
befolkningen talar. Den själ/det liv som lämnar oss för att fortsätta sin vand-
ring sätts i centrum. Begravningskistan sätts i centrum (ringformad samling) 
där alla kan se alla. Församlingsledaren frågar om den själ/det liv som läm-
nar oss har någon oförrätt mot någon i församlingen. Oförrätter/skulder mm 
reds ut och samtliga ska ge sin medgivande/tillåtelse för den själ som går 
vidare.72

71. Borzoo 2014: 18.
72. Mejl 2017-06-13.
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Organisation
Högsta instans i Europa är paraplyorganisationen Europiska alevitiska kon-
federationen (AABK) med säte i Tyskland, under vilken ARF lyder. AABK 
kan vara behjälpliga med dedes, eller ge råd i trosfrågor et cetera.73 ARF 
grundades 2008 av de lokala organisationerna i Stockholm, Göteborg, Mal-
mö och Dalarna, och delar lokaler med Stockholmsorganisationen i Sollen-
tuna. ARF består enligt stadgarna av fyra olika organ. Som högsta beslu-
tande organ agerar Kongressen som sammanträder vartannat år. Till kon-
gressen kan medlemsföreningarna skicka sina ombud. Kongressen utser, 
på tvåårsmandat, ARF:s styrelse. Styrelsen sammanträder tre gånger om 
året, och ur styrelsen utses det verkställande utskottet som består av ordfö-
rande, kassör och två sekreterare. Vidare utser styrelsen en revisionskom-
mité satt att granska att ARF arbetar i enlighet med stadgarna och granskar 
ARF:s ekonomi.74

Under ARF finns sju regionala föreningar, i Stockholm, Göteborg, Mal-
mö. Uppsala, Borlänge, Halmstad och i Örebro.75 Medlemsantalet den 31 
december 2016 är:

Alevitisk Kulturcentrum, Stockholms län 1 274 medlemmar

Uppsala alevitiska kulturcentrum 846 medlemmar

Alevitföreningen i Dalarna 508 medlemmar

Alevitisk kulturcentrum, Skåne län 598 medlemmar

Alevitisk kulturcentrum, Göteborg 215 medlemmar

Kulturcentrum för aleviterna i Halmstad 214 medlemmar

Inom ramarna för dessa organisationer genomförs en rad olika verk-
samheter. Dels organiserar man riter och ceremonier, som cem och semah, 
men även bröllop och andra högtider. Inom ramarna för organisationerna 
finns också annan verksamhet, som musikskola, seminarie- och kursverk-
samhet, man bjuder in dedes från Turkiet eller håller egna kurser om alevi-
tisk historia, kultur och religion. Men de kan även bistå med familjerådgiv-
ning och liknande. En viktig aktivitet är kopplad till sång och musik, och 
det är vanligt att erbjuda kurser i saz, stränginstrumentet som spelar en 
viktig roll i alevitisk kultur och identitet, liksom i alevitiska sånger. 

73. Bil. 3: 14.
74. Bil. 1: 3-4.
75. Batako 2015, för bra genomgång av alla de olika lokalföreningarna samt ARF i Sverige.

Källa: Mejl från representant för ARF.
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Aktiviteten i de olika lokalföreningarna är dock starkt beroende av en-
gagerade individer, varför den kan variera i intensitet från år till år, eller 
styrelse till styrelse. Inom ramarna för ARF finns också såväl kvinno- som 
ungdomsföreningar som engagerar sig i frågor som rör just kvinnor el-
ler ungdomar.76 Ett exempel på hur alevitisk verksamhet kan se ut är den 
verksamhetsberättelse Kulturcentrum för Aleviterna i Halmstad lämnat in 
för 2012. Här har man etablerat ett samarbete med modersmålslärare och 
engagerar sig i läxhjälpsverksamhet, de anordnar informationskvällar om 
svensk skola, skollag och svenska kursplaner, liksom om svenskt valsystem 
och styrelseskick. De har en kvinnogrupp som varannan vecka träffas i en 
studiecirkel och en ungdomsgrupp som samlas såväl för studiecirklar som 
för fotbollsträning. Utöver dessa verksamheter anordnar de också fester 
med mat, dryck och musik.77 

Enligt ARF:s material är basen för de alevitiska lokalföreningarna i Sve-
rige att anordna firande av alevitiska högtider. De högtider som räknas upp 
i materialet är:

13–15 februari Hizir-fastan78 och sedan genomförs en Hizir Cem 
 (religiös ceremoni)

21 mars Firandet av Newroz (nyår)

5–6 maj Hidir Ellez79 festivalen och Cem

6–7 juni Abdal Musa [Moses] festivalen och Cem

2 juli Fördömandet av massakern i Sivas 1993

16–18 augusti Pir Hünkar Bektash Veli festivalen

4 oktober Offer-festivalen (Kurban bayrami)

10 oktober Massaker av Imam Hüseyin och dennes följeslagare 
 73 personer vid Kerbala

25 oktober Muharrem-fastan börjar, pågår i 12 dagar80

6 november Asure-högtiden81

De skriver också att man inom föreningarna, förutom högtiderna och ce-
remonierna, bedriver ”seminarieverksamhet, föreläsningar, musikevene-

76. Batako 2015.
77. Verksamhetsberättelse år 2012 för Kulturcentrum för aleviterna i Halmstad.
78. Hizir var, enligt alevitisk tradition, en profet som bland annat ses som de resandes skyddshelgon, 

men ses som ett skyddshelgon generellt. http://www.alevi.org.au/eng/#hizir (besökt 2017-06-19).
79. Firas i åminnelse av mötet mellan profeterna Hizir och Ilyas vilka båda ses som skyddshelgon. Se, 

http://www.alevi.org.au/eng/#hizir (besökt 2017-06-19).
80. Iakttas också i relation till Husayns martyrdöd.
81. Iakttas också i relation till Husayns martyrdöd.

Källa: Bil. 1.
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mang, kvinno-, barn- och ungdomsverksamhet. Öppna möten om Ale-
vismen, hur Alevismen ser ut och tolkar olika samhällsfrågor, frukostmö-
ten. Därutöver ordnas insamlingar för olika utsatta grupper i samhället, 
bidra till att bygga Cem hus i Turkiet, rehabiliteringscentra. Kontakter med 
Kommuner, landsting, sjukhus, fängelser, folkbildningscentra såsom ABF, 
Folkuniversitetet, Medborgarskolan, Kulturskolan, politiska partier. Dialog 
med andra religiösa grupper såsom, Svenska kyrkan, Frikyrkorna, Zoroast-
rismen, Yarsanismen, Muslimska grupper.”82

Utmaningar
Trots att aleviterna i Sverige är relativt välorganiserade och spridda över en 
rad olika städer, står de inför stora utmaningar. Inte minst vad gäller tra-
ditionernas överlevnad i Sverige. Som vi sett ovan har aleviter svårigheter 
att fira cem på grund av bristen på religiösa funktionärer, dede, i Sverige. 
Även större kulturella evenemang får svårigheter på grund av platsbrist. 
Sedan många år kämpar man för att kunna bygga ett cem-hus i Uppsala. I 
dag får man hyra in sig i större lokaler vid träffar som lockar större antal 
människor. 

Men snarare än platsbrist möter aleviter samma utmaningar som andra 
föreningar och organisationer – att få personer att engagera sig i arbetet. 
Inte minst gäller detta ungdomar. En informant i Borlänge svarar att han 
ställer sig tveksam till om traditionerna kommer att överleva i Sverige. I 
nuläget försöker de träffas så ofta det går och få medlemmarna att utöva 
sin tro, eftersom de håller på att glömma bort den; ”om femtio år vet man 
inte…barn och barnbarn kanske slutar…”83

Engagerade medlemmar i ARF ser risken att kunskapen om alevitiska 
traditioner och alevitisk identitet försvagas som en av sina största utma-
ningar. Ett alevitiskt kulturhus i Uppsala skulle kunna motverka detta, en-
ligt hans bedömning. För att kunna praktisera religionen i enlighet med 
alevitisk tradition skulle de också behöva kunna utbilda egna troslärda, 
dede, i Sverige. I detta arbete borde samarbeten med universitet och andra 
lärosäten även kunna öka kunskapen om alevism i Sverige, menar han.84

82. Bil. 2.
83. Intervju 2017-04-03. 
84. Intervju 2017-06-05.
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Röster inifrån: 

Ayten, 53 år i Borlänge
Jag är uppväxt i en troende familj, min far var en alevitisk ledare i 

Turkiet. I mitt hemland var det svårt att utöva vår religion eftersom 

turkiska staten inte erkänner vår religion. De räknar oss som mus-

limer – vilka vi inte är. Vi betraktar alevismen som en självständig 

religion med våra egna traditioner, moraliska och etiska normer, 

och ritualer som cem som inte finns i annan tro. Alevism kan kall-

las kärlekens och fredens religion och det är en naturalistisk och 

filosofisk religion.

Jag känner mig som alevit och upplever att vår tro är baserad 

på är jämlikhet, rättvisa och mänskliga rättigheter. I vår tro har alla 

samma värde: barn, män och kvinnor. Kvinnor har stor roll i ale-

vismen, utan oss går inte ritualerna att utföra, vi måste vara med i 

alla aktiviteter.

I Sverige har jag inget hinder eller problem att uppleva min tro. 

Får inget negativt bemötande heller när jag säger att jag är alevit. 

Vi firar våra högtider utan problem.

Eftersom vi är sekulära är det lätt för oss att integrera hälsosamt 

i det svenska samhället. Vi är väl organiserade i Sverige och i Eu-

ropa med flera hundra tusen medlemmar. Vi upplever vår tro utan 

hinder i Sverige och vi kämpar hårt att göra det möjligt i Turkiet 

också.


