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Abstract 

This study joins a vibrant discussion in the humanities about media representations of 
religious minorities. It aims to analyse constructions of Alevism in audio-visual material 
produced by the Bulgarian national television as well as to investigate how Alevism’s 
visibility is defined through emic and etic perspectives. The multidimensional model of 
Critical discourse analysis applied in this inquiry focuses on issues of power and ideology by 
highlighting the interrelationship between text in a broader semiotic meaning, social and 
discursive practises. The analysis shows that Alevism is not visible in TV programs about 
religion but is instead tendentiously portraited in other genres such as travel or health 
programs. It appears that the image of Bulgarian Alevism is simultaneously constructed on 
several discourses such as interreligious tolerance, historical continuity with emphasis of the 
Thracian culture, health-rites, proximity to Christianity, mysticism, Sufism, magic and New 
age spirituality. 
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Inledning 

Introduktion om alevismen 

Denna studie har som ämne en mindre känd religiös tradition, som har fått benämningen 
alevism, och fokuserar i synnerhet mediarepresentationer av dess bulgariska gren. Aleviter 
och relaterade grupper har under flera århundraden samexisterat med andra muslimer och 
kristna i Mellanöstern och på Balkan (Sözer 2014). Sedan 1900-talets andra hälft finns även 
alevitisk diaspora i Väst, huvudsakligen i Tyskland och Storbritannien (se Sökefeld 2008 och 
Shankland 2010). I följande inledande avsnitt skisseras den alevitiska traditionens särdrag, 
begreppet alevisms genealogi, samt dess koppling till andra relaterade termer som kizilbashi 
och bektashi. Därefter presenteras den bulgariska alevismens framväxt i huvuddrag. 

Enligt Wilson (2015) finns det drag hos aleviters tro och ritualer vilka särskiljer dem från 
sunniters och tolvgrenshiiters traditioner. Aleviter utför inte de fem dagliga bönerna, 
vallfärden till Mecka och fastan under Ramadan. I rituella sammanhang använder de inte 
arabiska utan turkiska - kurder använder kurmanchi och zazaki - samt har inte regler om 
genussegregering under sina ceremonier. De går inte till moskén utan praktiserar ritualen cem 
i församlingslokaler eller i medlemmars hem. Alevitiska grupper har också en egen 
högtidskalender. Fastän teman från Koranen återfinns i alevitiska dikter och sånger, spelar 
studiet av den heliga skriften inte en stor roll i det religiösa livet. Koranen brukar ändå 
åberopas i den esoteriska tolkningstraditionen buyruk vilken skiljer sig från tafsir-traditionen 
och utvecklas av aleviternas religiösa ledare.  

Till skillnad från klassisk islam, där Koranen och haditherna betraktas som huvudkällor, 
bygger den alevitiska traditionen, i vilken helgonkulten är central, i stor grad på hagiografiska 
narrativ vilka kallas velayetname (Aydın 2018). Ett annat kännetecknande drag för alevismen 
är taqiya, döljandet av sin religiösa identitet. Sachedina (2010) ser utvecklingen av taqiya som 
överlevnadsstrategi av shiitiska grupper vilka samexisterar med en sunnitisk majoritet i försök 
att undvika friktioner och förföljelser tills en rättvis social ordning är på plats. Inom alevismen 
kommuniceras den hemliga religiösa kunskapen av den religiösa ledaren dede eller baba till 
den initierade medlemmen talip (Olsson 1998). 

Fastän Ali-orienterade religiösa grupper har funnits sedan århundraden är själva begreppet 
alevism relativt nytt (Dressler 2013). Termerna ”alevism” och ”aleviter” dyker upp vid förra 
sekelskiftet i Osmanska riket och används som beteckning för grupper vilka innan dess kallats 
”kizilbashi”. Begreppet kizilbashi har haft negativa konnotationer då det förknippats med 
kätteri, rebellskap och moraliskt fördärv - egenskaper som tillskrivits shiitiska grupper inom 
Osmanska riket. Ursprungligen används termen kizilbashi, vars bokstavliga översättning är 
rödhuvud, som benämning för turkmeniska följare av den sufistiska orden Safavi. Ordens 
ledare Ismail grundar den safavidiska dynastin i Iran 1501 som kommer att bli en av 
Osmanska rikets rivaler. Ersättandet av det pejorativa konceptet kizilbashi med det mer 
neutrala aleviter sker enligt Dressler (2013) inom kontexten av den turkiska nationalismens 
framväxt under 1900-talets första decennier och har aleviternas religiösa och politiska 
inkorporering i nationalstaten som huvudmål. Bulgariska aleviter anammar begreppet aleviter 
som egenbenämning efter regimskiftet 1989 (Sözer 2014:3). Sedan 1990-talet upplever 
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alevismen en sorts renässans och blir mer synlig i det offentliga; ett nyckeldatum i det 
sammanhanget är 15 maj 1990 då Alevitiska manifestet publiceras i den turkiska tidningen 
Cumhuriyet (Kehl-Bodrogi et al 1997, xiv).  

Trots att aleviter och bektashi brukar användas som synonyma begrepp finns det nyanser 
mellan de två grupperna, påpekar Wilson (2015). Bektashi har vuxit fram som en sufistisk 
orden vars medlemmar genomgår initiation och kan rekryteras från olika etniska grupper 
medan aleviter endast accepterar födda inom gruppen som medlemmar. Bektashi-orden har 
intrikata förbindelser med makten i Osmanska riket då den spelar en viktig roll för 
sammanhållningen och indoktrineringen av soldater i den militära elitkåren Janitsjarer. När 
Janitsjarerna upplöses 1826, hamnar även bektashi-orden i onåd. Fastän bektashi-traditionen 
delar många av alevismens praktiker och trosuppfattningar, spårar den sin genealogiska linje 
till Abu Bakr istället för Ali Talib som aleviterna gör. Därför har bektashi betraktats som 
sunnitisk gren vilket gjort dess relation till centralmakten i Osmanska riket mindre 
problematisk. 

Sufistisk kultur börjar slå rötter på Bulgariens territorium i samband med Osmanska rikets 
expansion på Balkan under 1400-talet (Gradeva & Ivanova 2001:319).1 Dervischer från 
Anatolien deltar i de militära kampanjerna och hedras som krigshjältar, gazi (Melikoff 1998). 
Tack vare generösa landdonationer från sultaner (vakyf) och skattereduktioner kan sufistiska 
ordnar bygga kloster, helgontempel (teké), religiösa skolor och karavanserajer i det 
koloniserade landet och nå ut till både urbaniserade och lantliga områden. Halvnomadiska 
turkmener från den alevitiska grenen flyttar eller deporteras från Anatolien till Balkan i flera 
vågor mellan 1400- och 1500-talen (Gramatikova 2011). Alevismen i Bulgarien kännetecknas 
av inre heterogenitet med flera undergrupper - bektashi, babai, musahipli, dervishi, gyulsheni, 
och ali-kochlus - vilka skiljer sig i fråga om genealogiska linjer, patron-helgon, rituella 
föreskrifter och principer för medlemskap (Sözer 2014:110f).2 I dag utgör aleviterna knappt 
åtta procent av Bulgariens muslimska minoritet och är bosatta huvudsakligen i de nordöstra 
och sydöstra delarna av landet (Broun 2007:109).3 På grund av den demografiska krisen på 
landsbygden kämpar de för att bevara sin säregna kultur. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med den föreliggande studien är att analysera konstruktionerna av alevism i 
audiovisuellt källmaterial producerat av Bulgariens nationaltelevision, samt att diskutera 
identifierade konstruktioner i relation till alevismens synlighet som en religiös tradition. 
Undersökningen försöker därmed bli en brygga till större förståelse för alevismen och dess 

                                                           
1 Det finns en omstridd hypotes om ännu tidigare närvaro av esoterisk islam på Balkan. Enligt denna hypotes har 

sufismen etablerats vid Svarta havets nordvästra kust redan i andra hälften av 1200-talet (Alexiev 2012, 

Gramatikova 2011).  Hypotesen bygger bland annat på hagiografisk litteratur om den legendariske dervischen 

Sari Saltuk Dedebaba, samt uppgifter i Ibn Battutas reseskildring Rihla. 

2 Enligt Mikov (2007:21) utgörs den bulgariska alevismen av de två huvudgrupperna bektashi och babai.  
3 Muslimerna utgör 588 318 av landets befolkning på 7, 4 miljoner enligt folkräkningen från 2011 (Kutlay 

2017:165). 
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mediarepresentationer som är en mindre undersökt fråga i religionsvetenskapen. Genom 
analysen av det empiriska materialet hoppas jag kunna kartlägga vilka perspektiv, 
konnotationer och maktrelationer som samverkar i den diskursiva kontextualiseringen av 
alevismen i bulgarisk publikservicemedia. 

Tv-program förmedlar inte bilder av fenomen vilka kan ses som neutrala eller fria från 
mänsklig intention. De bör därför betraktas som produkter av komplexa omständigheter och 
behandlas som sociala konstruktioner. Bilden av alevismen som skapas av tv-journalistik är 
resultat av människors arbete i samspel med specifika samhällsfaktorer (vilka i detta arbete 
kommer att kategoriseras som sociala praktiker). Verklighetsperspektiv och representationer 
av företeelser som vi stöter på i media må te sig naturliga och självklara men sett utifrån ett 
kritiskt perspektiv är de resultat av ett medvetet urval av semiotiska resurser. Vad som lyfts 
fram som viktig information och vad som utelämnas är talande om de strategiska valen i 
produktionsprocessen. 
Utifrån studiens övergripande syfte har huvudfrågan formulerats:  

Vad kännetecknar alevismens synlighet i det analyserade tv-materialet? 

Detta spörsmål förtydligas med följande specifika frågeställningar: 
Genom vilka semiotiska (språkliga och audiovisuella) resurser skildras och iscensätts 

alevismen? 

Vilka aspekter av den alevitiska kulturen lyfts fram? 

Vilka diskurser genomsyrar narrativen om alevismen? 

Vilka aktörer och perspektiv dominerar? 

 

Material 

Det empiriska underlaget för denna undersökning utgörs av audiovisuellt material från 
Bulgariens nationaltelevision som har sänts under perioden 2014 till 2018. Bulgariens 
nationaltelevision (BNT) är av betydelse för upprätthållandet av diskurser, skapandet av 
gemensamma referensramar och konstruerandet av föreställningar och identiteter i landet. 
Antalet journalistiska bidrag om ämnet alevism på BNT är endast ett fåtal. Det är 
betydelsefullt att analysera dessa bidrag då BNT har en maktposition som publikservice-
informationsspridare. I egenskap av landets traditionellt sett mest etablerade medieplattform 
spelar BNT en viktig roll i synliggörandet av fenomenet alevism. Enligt Reuters Institute 

Digital News Report är television fortfarande den huvudsakliga informationskällan för många 
människor trots det enorma mediala utbudet via andra plattformar (Newman, Fletcher, 
Kalogeropoulos, Levy, & Nielsen, 2017 refererade i Panis, Paulussen & Dhoest 2019:13). 
Forskarna drar även slutsatsen att publikservice-media speglar rådande politiska och sociala 
diskurser om kulturmångfald vilka finns i ett specifikt samhälle.  

Den föreliggande studien fokuserar BNT:s journalistiska bidrag till alevismens 
representationer och befattas inte med deras exakta påverkan på publiken. Materialet har 
insamlats genom sökning på BNT: s hemsida med nyckelorden alevism, aleviter och teké. De 
empiriska nedslagen i BNT:s journalistik om alevism från perioden 2014–2018 består av sex 
avsnitt av program med olika profileringar. Som tabellen nedan visar behandlar tv-



4 

 

programmen alevitisk kultur från två huvudområden, Ludogorie i nordöstra Bulgarien och 
Östra Rodopi i södra Bulgarien. 

 

Tabell 1. Källmaterial 

Kod Titel Datum Region 

Källa 1 Res med BNT2: Isperich 4 maj 2014 Ludogorie 
Källa 2 Hälsan på nära håll: Serien Fenomen presenterar 

Demir baba tekés läkande kraft 

10 dec 2014 

Källa 3 Res med BNT2: Aleviterna från byn Bisertsi 18 feb 2018 
Källa 4 Resande sommarbiograf med BNT 1 i Isperich 29 aug 2018 
Källa 5 På nära håll med Mira Dobreva: Aleviterna - ett 

samhälle höljt i mystik 
23 jan 2016 Östra Rodopi 

Källa 6 Res med BNT2: Aleviterna i Östra Rodopi 20 maj 2018 
 

De program som befattas med ämnet alevism är generellt inte tillägnade temat religion. Jag 
har letat efter avsnitt eller inslag om alevism i BNT:s program ”Tro och samhälle”, som ger 
forum för diskussioner om religion, men inte hittat något relevant material. I ”Tro och 
samhälle” fokuseras huvudsakligen ortodox kristendom och i de få avsnitt tillägnade islam 
berörs inte ämnet alevism. Det huvudsakliga analysredskapet för de televiserade källorna är 
kritisk diskursanalys kombinerad med innehållsanalys, vilken inkluderar analys av det 
audiovisuella språket. Det analyserade källmaterialet är på bulgariska och undertecknad står 
för översättningen av citat och rubriker. 

Teoretiskt och metodologiskt ramverk 

Denna undersöknings epistemologiska fundament är av socialkonstruktivistisk art. Att ha 
socialkonstruktivistiska glasögon innebär att betrakta föreställningar vilka påträffas i 
källmaterialet som konstruerade av aktörer genom språk (Krona 2009:53). I denna studie 
används en bredare semiotisk definition av text och språk som omfattar verbala såväl som 
icke-verbala (audiovisuella) element (jmf. med Gunnarsson & Karlsson 2007). Det 
socialkonstruktivistiska tillvägagångsättet behandlar inte mening och kunskap som a priori 
givna och fixerade utan som konstruerade genom social interaktion vilket medför att de har 
potential att omförhandlas (Winther, & Phillips 2008:12f). Även den hermeneutiska 
kunskapssociologins lins av Berger och Luckmann fokuserar meningsskapandet som en social 
process (Keller 2007). För att kunna belysa det valda källmaterialet på ett kärnfullt och 
nyanserat vis har denna studie försetts med en bred teoretisk och metodologisk horisont som 
presenteras i de följande avsnitten. 
 
Representation och synlighet 

Den omfattande litteraturen om representation av minoritetsgrupper i tv-program visar att 
osynlighet i det mediala rummet leder till ”symbolisk förintelse” (Gerbner & Gross, 1976 
refererade i Panis, Paulussen & Dhoest 2019). Cetin (2018) betecknar nedläggningen av de 
alevitiska kanalerna TV10 och Yol TV av den turkiska staten som ”communicative 
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ethnocide”. Han noterar att detta sker i kontexten av det misslyckade kuppförsöket från 2016 
men insisterar på att händelsen måste ses som en del av en längre och omfattande politik av 
”ethnocid” mot minoriteter som kurder och aleviter med syftet att konstruera en ideal turkisk 
medborgare. Underrepresentation i media brukar således associeras med en grupps 
marginalisering i samhället.  
 
Brighenti (2007) placerar kategorin synlighet, vars domän är det symboliska, i skärningsfältet 
mellan estetik och politik, mellan perception och makt. Han betraktar synlighet som en social 
process som oftast resulterar i asymmetriska relationer vilka har viktiga politiska och 
praktiska aspekter. Att vara helt osynlig kan innebära social exkludering; att få rätt grad av 
synlighet anses vara önskvärt då det förknippas med erkännande, medan supra-synlighet, 
vilken kännetecknar övervakningsmiljöer, framstår som problematisk då den leder till 
förändringar i beteendet dikterade av en kontrollerande maktinstitution. Makt och synlighet är 
således tätt sammanflätade och deras relation är komplex. Brighenti betonar skillnaden mellan 
det att få vara med i skapandet av representationer och påverka sättet ens identitet gestaltas 
och att endast vara objekt för representationer utan kontroll över narrativet. Kategorin 
synlighet har visat sig vara ett fruktbart analytiskt koncept i tidigare studier om alevism (se 
Sözer 2014). 
 
När jag undersöker problemet med alevismens synlighet i bulgarisk publikservicemedia 
ämnar jag huvudsakligen fokusera tre aspekter: för det första analyserar jag vad som sägs och 
visas om alevismen; för det andra granskar jag hur dessa budskap förmedlas, dvs genom vilka 
audiovisuella semiotiska resurser, genrer och diskurser; för det tredje söker jag svar på frågan 
utifrån vilka perspektiv alevismen gestaltas. I följande avsnitt redogörs för den teoretiska 
utgångspunkten gällande frågan om perspektiv. De medotologiska redskapen som ska hjälpa 
mig studera alevismens synlighet i tv-materialet - kritisk diskursanalys och innehållsanalys - 
presenteras därefter. 
 
Religion inifrån och utifrån 

Det kritiska studiet av religion förutsätter att vi skiljer mellan utövarnas förståelse av sin 
religion och de utomståendes föreställningar om samma fenomen (McCutcheon 2014:49ff). 
För att kunna göra detta föreslår McCutcheon att vi tillämpar termerna emisk och etisk som 
har sitt ursprung i lingvistiken. Det emiska perspektivet har sin utgångspunkt i utövarens egen 
erfarenhet av sin religiösa tradition medan det etiska speglar en utomståendes förståelse. En 
person som företräder det emiska perspektivet befinner sig närmast fenomenet vilket hen 
uttalar sig om. De emiska och etiska perspektiven är emellertid tätt sammankopplade. Å ena 
sidan påverkas de emiska föreställningarna om den egna religionen av de utomståendes 
intresse, nyfikenhet eller diskriminerande attityd; å andra sidan är de utomståendes etiska 
förståelse beroende av information som lämnas av religionsutövarna. Såväl etiska som emiska 
föreställningar om ett och samma fenomen kan vara lika många som de inblandade aktörerna 
är. Anledningen är att det existerar subgrupper med egna särdrag inom varje religiös tradition 
och att det även finns åtskilliga personliga tolkningar. Dessa aspekter gör sökandet efter ett 
enhetligt eller auktoritärt perspektiv problematiskt. Det är fruktbart att reflektera över frågan 
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huruvida utövarna av en specifik religion äger hela tolkningsföreträdet och huruvida 
utomstående får bestämma hur emiska trosföreställningar och riter ska förstås. 
 
Till skillnad från antropologiska studier där forskaren företräder ett etiskt perspektiv i sitt 
omedelbara möte med ett visst religiöst fenomen, intar jag i denna undersökning ett 
metaperspektiv gentemot både emiska och etiska föreställningar om den alevitiska traditionen. 
Jag företar mig således inte att slutgiltigt definiera eller förklara vad alevism ”egentligen” är. 
Mitt syfte är inte heller att avgöra vilka av de etiska eller emiska perspektiv som påträffas i 
det empiriska materialet är mer ”sanna”, utan att kartlägga hur de artikuleras och hur de 
samverkar i skapandet av alevismens mediala bilder. Utifrån denna teoretiska utgångspunkt 
ämnar jag granska på ett kritiskt och distanserat sätt vilka budskap som förmedlas och vilka 
diskurser som drivs av aktörer som ser på alevismen inifrån eller utifrån. På så vis kan jag 
konstatera huruvida relationen mellan de etiska och emiska perspektiven kännetecknas av 
diskrepans eller samstämmighet, samt utreda vilket sorts perspektiv som dominerar narrativet 
om alevismen i varje analyserad källa. 
 
Kritisk diskursanalys 

Diskurs definieras som en social praktik med konstitutiv effekt (Fairclough 2010:30). 
Relationen mellan diskurs och det sociala livet är dialektisk: å ena sidan konstitueras diskurser 
av sociala strukturer, å andra sidan formar diskurser den sociala verkligheten. Utgångspunkt i 
diskursanalysen är det socialkonstruktivistiska postulatet att kunskap konstrueras genom 
språkbruket. Med diskurs menas att sättet vi använder språk för att förmedla tankar och 
föreställningar inte enbart speglar fenomen i verkligheten utan samtidigt konstruerar dem 
(Fairclough 1992, refererad i Hjelm 2011). En diskurs består inte bara av slumpmässigt 
genererade utsagor utan styrs av implicita eller explicita regler vilka skapar ramen för vad 
som anses vara auktoritär kunskap. Inom en diskurs eller mellan olika diskurser pågår en 
kamp om sanningen vilket gör det angeläget att fokusera relationerna mellan kunskap, makt 
och ideologi. 

Tack vare sin tvärdisciplinära karaktär har kritisk diskursanalys (CDA) visat sig vara en 
användbar teoretisk och metodologisk utgångspunkt i studiet av komplexa sociala fenomen 
(Baker & Levon 2015). CDA:s tvärdisciplinära karaktär innebär att diskurs inte behandlas 
som en separat entitet; även relationerna mellan diskurser och dimensionen sociala praktiker 
ställs under lupp (Fairclough 2010:4, 10). Undersökningens reliabilitet och validitet 
säkerställs av CDA:s öppenhet för multidisciplinära teoretiska ramverk och kombination av 
olika metoder (Van Dijk 2006:115, refererad i Baker & Levon 2015:3). Enligt Chouliaraki 
och Fairclough (1999) kan kritisk diskursanalys med fördel kombineras med andra metoder 
och analysverktyg. I denna studie tillämpas innehållsanalys som supplement till CDA.  

Den kritiska aspekten av CDA innebär att särskild uppmärksamhet riktas mot ideologier och 
maktrelationer vilka är sammankopplade med diskurser. Med hjälp av CDA kan forskare 
synliggöra hur ideologiska föreställningar har intrikata relationer till maktintressen och blir 
kraftfulla genom naturalisering dvs. deras framställning som rationella, rätta och självklara 
(Fairclough 2010:31; Fairclough & Fairclough 2012:100). För att kunna genomföra en 
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detaljerad CDA föreslår Fairclough att forskaren begränsas till ett mindre antal källor vilket 
denna studie har tagit hänsyn till (1992:230). 

Fairclough (1992) föreslår analysmodell av en specifik kommunikativ händelse, dvs samtal, 
text eller annat material med semantiskt budskap, vilken består av dimensionerna text, 

diskursiv praktik och social praktik. En fördel och samtidigt en utmaning med Faircloughs 
modell är att det inte dras tydliga linjer mellan de tre dimensionerna av den kommunikativa 
händelsen; enligt Fairclough överlappar de med varandra och undersökningen kan därför 
börja valfritt med någon av dimensionerna beroende av studiens syfte. Dimensionen text 
innebär befattning med källmaterialets lingvistiska aspekter. I denna studie används dock ett 
vidgat textbegrepp som omfattar såväl verbala som icke-verbala aspekter såsom bild och ljud. 
Dimensionen diskursiva praktiker blickar mot produktions-, distributions- och 
konsumtionsprocesser som är kopplade till den kommunikativa händelsen. Tredje 
dimensionen, diskursens sociala praktik, kan förstås som bakomliggande samhällsfaktorer, 
ideologier eller framtida tendenser; genom denna dimension belyses diskursens relationer till 
makt, ideologi och hegemoni (1992:86f). Text och diskursiv praktik kan analyseras som 
materiella uttryck för sociala praktiker vilket visar överlappningen av de tre dimensionerna. 
Ideologier genomsyrar samhällets institutioner, bidrar till att skapa identiteter, driva diskurser 
och positionera subjekt i maktrelationer vilket manifesteras i konkreta kommunikativa 
händelser.  

Faircloughs modell för kritisk diskursanalys innehåller ett antal analytiska redskap för varje 
dimension (1992:232ff). Vad det gäller dimensionen diskursiv praktik ämnar jag fokusera 
aspekten interdiskursivitet och undersöka vilka genrer, stilar och diskurser som förekommer i 
den kommunikativa händelsen. I arbetet med dimensionen text ska jag tillämpa Faircloughs 
analysverktyg interaktionskontroll, etos och modalitet. Med redskapet interaktionskontroll 
kartläggs aktörernas aktiva medverkan i den kommunikativa händelsen; syftet är att 
konstatera om deltagandet är symmetriskt eller asymmetriskt fördelat. Analysen av 
interaktionskontroll granskar vem som får tala och vem som sätter agendan under den 
kommunikativa händelsen.  Med verktyget etos undersöks hur sociala identiteter konstrueras 
genom semantiska resurser. Med modalitet avses talarens attityd till innehållet i sin utsaga 
som kan signalera olika grader av trovärdighet. När objektiv modalitet tillämpas, presenterar 
talaren sina påståenden som självklara sanningar. Med subjektiv modalitet understryker 
talaren att ett påstående är ens egen åsikt.  

Innehållsanalys 

Innehållsanalys kan användas i deskriptiva eller “upptäckande” studier (Drisko & Maschi 
2016:33). Deskriptiva studier som tillämpar innehållsanalys ingår oftast i större 
forskningsprojekt och använder mer omfattande och representativa samplar än upptäckande 
studier. När studien har en upptäckande karaktär, som i denna undersöknings fall, väljs istället 
små samplar vilka tjänar som underlag för upptäckten av ny kunskap. Den upptäckande 
innehållsanalysen är en passande metod för undersökning av ett specifikt avgränsat problem 
om vilket det finns ett fåtal utvecklade teorier och koncept. Min bedömning är att detta 
tillvägagångssätt vore givande för undersökningen av den bulgariska alevismens 
mediarepresentationer då det fortfarande saknas forskning inom området.  
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Enligt Chad Nelson och Robert H. Woods (2011) kan metoden innehållsanalys med framgång 
tillämpas för systematisk undersökning av budskap vilka förmedlas som text. Denna metod 
lämpar sig för kartläggning av mönster och representationstendenser i en samling källmaterial 
som tillhör samma genre eller har uppkommit under samma tidsperiod. I denna studie 
används innehållsanalys för att identifiera representationer av alevism i tv-material från 
perioden 2014–2018.  Neuendorf (2017) förespråkar en bredare syn på vilka typer av budskap 
som kan studeras genom innehållsanalys vilken har anammats i denna studie. Enligt 
Neuendorf behöver innehållsanalys inte begränsas till verbalt innehåll utan kan inkludera 
icke-verbala element som bild, ljud och annat innehåll som förmedlar budskap. 
Innehållsanalys kan fokusera på manifesterat innehåll, dvs det direkt uppenbara, eller granska 
mer subtila aspekter av budskapets mening som kallas latent innehåll; i denna studie har 
uppmärksamheten riktats mot båda typerna. 
 
Det televiserade källmaterialets natur kräver inkludering av de audiovisuella aspekterna i det 
analytiska ramverket. Tv-materialet har som semiotiska resurser inte bara verbala element 
utan också audiovisuella effekter vilka förmedlar budskap genom att skapa mening och 
stämning. Termen audiovisuell definieras som “the simultaneous representation or inscription 
of the visible and the audible” och är förknippad med ett perceptionssätt vilket är 
kännetecknande för film och television (Chion & Steintrager 2016:150ff). Visuella och 
ljudmässiga element av ett televiserat material bildar en enhet i vilken audioaspekten ofta 
hamnar i skymundan för publiken men har en viktig inverkan på hur vi upplever helheten. 
Fastän vår medvetet styrda uppmärksamhet huvudsakligen riktas mot det visuella, har ljudet 
en viktig sensorisk, expressiv, semantisk, narrativ och strukturell funktion.  Den mening som 
ljudet i en audiovisuell enhet tillför bilden kallar Chion för ”added value” eller adderat värde. 
Enligt Audissino (2017:97) kan musik ha en konnotativ funktion och uttrycka mening på ett 
implicit sätt genom troper som är kulturellt laddade.  
 
Den språkliga och audiovisuella innehållsanalysen tillämpas i studien som komplement till 
den kritiska diskursanalysen. Å ena sidan ska undersökningen fokusera det som sägs om 
alevismen, å andra sidan ska uppmärksamheten riktas mot de audiovisuella grepp som 
används för alevismens iscensättning: vilka platser, föremål, symboler och aktörer är synliga; 
hur komponeras, klipps och ljudsätts bildsekvenserna? En fördel med metoden 
innehållsanalys är att vi granskar redan existerande källmaterial vilket utesluter risken att 
forskaren påverkar aktörerna och deras utsagor som finns vid intervjuer eller 
enkätundersökningar (Nelson & Woods 2011).  Vi bör samtidigt vara medvetna om att text, 
bild och ljud inte speglar en objektiv sanning som existerar helt oberoende av forskarens 
tolkning. Innehållsanalysens resultat påverkas i stor grad av studiens teoretiska ramverk, samt 
av urvalet källmaterial och tolkningsstrategier. Det är därför avgörande att studien är 
transparant och att analysens resultat redovisas tydligt. 
 

Forskningsgenomgång 
En stor del av den tidiga forskningen om alevism befattas med traditionens genealogi och har 
ofta instrumentaliserats i politiska diskurser. Dressler (2013) gör en kritisk analys av den 
tidiga kunskapen om alevism och belyser hur tidiga akademiska koncept om alevismen växer 
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fram i samspel med turkisk nationalistisk ideologi. Han konstaterar att den paradigmatiska 
kontextualiseringen av den alevitiska traditionen inom den turkisk-islamiska kulturen under 
tidigt 1900-tal fortfarande präglar samtida föreställningar om alevism. Studiet av alevism har 
även använts i sökandet efter ”den turkiska andan”. Dressler ifrågasätter den raka historiska 
kontinuiteten mellan nutida alevitiska grupper och deras medeltida rötter samt föreställningen 
om alevismens inre homogenitet och oförändrade essens. 

Vad gäller alevismens genealogi finns omstridda hypoteser om traditionens nära relationer till 
medeltida kristna sekter på Balkan och i Anatolien (Stoyanov 2010). Enligt en sådan hypotes, 
vilken Stoyanov kallar ”indigenization thesis”, har medlemmar av de dualistiska kristna 
sekterna bogomiler och paulicianer massvis konverterat till islam genom bektashi-orden. 
Hypotesens politiska implikationer består enligt Stoyanov i det att bulgariska aleviters 
identitet kontextualiseras i den lokala kristna kulturen, samtidigt som man ifrågasätter 
aleviternas tillhörighet till den muslimska traditionen och bortser från kopplingen till 
relaterade religiösa grupper i Mellanöstern. 

Fastän större delen av forskningen om samtida alevism fokuserar alevitiska gemenskaper i 
Turkiet och i västeuropeisk diaspora (se Shankland 2003, 2010 och Sökefeld 2008) finns det 
även ett antal studier om traditionen i Bulgarien. Akademiska bidrag på området kommer från 
Mikov (2007, 2013), Gramatikova (2011), Alexiev (2012) och Sözer (2014). Mikovs 
monografi Cult architecture and art of heterodox muslims in Bulgaria (XVI-XX century) är en 
interdisciplinär undersökning av alevitisk visuell konst; författaren analyserar även den 
esoteriska symboliken bakom former, bilder, färger och nummer. I sin samlingsbok från 2013, 
där 14 artiklar tillägnas alevitiska tempel, helgon och riter, väljer Mikov termen ”sufism” som 
överbegrepp istället för det tidigare använda begreppet ”heterodox islam”. Ett av de mest 
givande bidragen i boken handlar om shejk Bali Efendi, en hängiven följare av sunni-islam 
från 1500-talet med aggressiv attityd mot avvikande strömningar, som av folktraditionen 
omvandlats till en godhjärtad patron av alla etniska och religiösa grupper.   

Gramatikovas avhandling om ”icke-ortodox islam” i Bulgarien söker traditionens rötter i ett 
rikt kalejdoskop av mystiska strömningar - yesevi, vefai, kalenderi, haydari, babai, rum abdal 
och bektashi - som var aktiva i Anatolien under seldjukiska och ottomanska dynastierna.  En 
stor del av avhandlingen är tillägnad den komplexa bilden av helgonet Demir baba i 
hagiografisk litteratur, ottomanska källor och muntlig tradition. I sin studie Seven muslim 

saints from Bulgaria, som bygger på hagiografiska narrativ, historiska källor och muntlig 
tradering, presenterar Alexiev bilderna av Saru Saltuk, Ali Koc baba, Ottman baba, Kademli 
baba, Akyazili baba, Kiz Ana och Demir baba vilka har en central plats i landets alevitiska 
tradition. I studien utkristalliseras konventionella teman och strukturer, vilka återkommer i de 
hagiografiska berättelserna som helgonens ursprung i Khorasan. Särskilt intressanta är de 
motsägelsefulla aspekterna i helgonporträtten: rollerna som krigsherre och världsfrånvänd 
asket, en mild vän till folket och en hämndlysten spirituell gigant. 

Sözer (2014) gör en antropologisk studie om bulgariska aleviters identitet baserad 
huvudsakligen på intervjuer och observationer. Studiens fokus är aleviternas 
överlevnadsstrategier som en minoritet inom den bulgariska sunni-minoriteten. Sözer 
analyserar även alevitiska gemenskapers relationer till det kristna majoritetssamhället. Hon 
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konstaterar att osynlighet kan vara både frivillig och ofrivillig, marginaliserande och 
stärkande när den gäller en grupp som befinner sig i ett dubbelminoritetstillstånd. Sözer 
noterar också att den infödda alevitiska identiteten väger tungt inom gruppen oavsett 
individens faktiska tro eller utförande av riter. 

Studier om aleviternas representation i media har tidigare gjorts av Ömer C ̧aha (2004) och 
Kumru Berfin Emre Cetin (2018). C ̧aha (2004) förklarar alevismens ökade synlighet i den 
turkiska offentligheten med den stegvisa liberaliseringen av media på 1980-talet och den 
följande mediarevolutionen på 1990-talet då tidigare statsägda tv-och radiokanaler får 
konkurrens av privata mediabolag. Cetin (2018) undersöker hur television används av 
alevitiska grupper som medium för skapandet av en transnationell alevitisk rörelse. Som 
minoritetsmedia har alevitiska tv-kanaler svårigheter att bedriva sin verksamhet, konstaterar 
Cetin, och behöver därför skapa kontakter med föreningar och icke-statliga organisationer. 
Cetin noterar skillnader i sättet de alevitiska Cem TV och Yol TV konstruerar alevitisk 
identitet i relation till den turkisk-islamska kulturen. Medan Cem TV betonar alevismens 
turkisk-muslimska karaktär, försöker Yol TV positionera alevismen som en självständig 
religiös tradition som är både turkisk, kurdisk och transnationell. En studie om alevism som 
använder diskursanalytiska verktyg hämtade från Laclau och Mouffe har gjorts av Johan 
Dynevall (2014) som undersöker traditionens representation i två turkiska engelskspråkiga 
tidningar Hürriyet Daily News och Today´s Zaman. Dynevalls analys visar att alevism 
framställs som en marginaliserad minoritetsgrupp vars religiösa karaktär konstrueras genom 
tre diskurser: islam, synkretism och självständig alevitisk religion. 

Hur definieras alevism? 

I detta avsnitt erbjuds en genomgång och problematisering av kategorier som alevism brukar 
associeras med. Det visar sig nämligen vara svårt att hitta en allmänt vedertagen definition av 
denna tradition. Alevitiska grupper har definierats som “extremistiska shiiter” (Moosa 1988), 
en heterodox islamisk gren (Shankland 2003), en etno-religiös tradition (Aydin 2018) eller 
beskrivits som en självständig religion, ibland med kopplingar till zoroastrism och ursprung i 
Mesopotamien och Anatolien långt före islams framväxt (Hanoglu 2017). Andra forskare har 
betonat alevismens synkretism och lyft fram dess schamanistiska prägel (Melikoff 1998) eller 
dess esoteriska karaktär (Olsson 1998). Enligt Shankland (2010) kombinerar alevismen 
element från såväl sunni- som shiaislam men kan inte inordnas i någon av de två grenarna. 
Olsson (1998) placerar alevismen i kategorin ”Ali-oriented religions” där även syriska 
alawiter och iranska Ahl-e Haqq ingår. 

Som redan nämnts har alevism bland annat beskrivits som en synkretisk religionsbildning. 
Synkretism börjar användas av religionsvetenskapen ursprungligen för kategoriseringen av 
religionsfenomen från den sena antiken, i synnerhet i den hellenistiska världen, där forskare 
har försökt hitta paralleller mellan olika gudar och riter (Schumann & Brakel 2010).  En del 
studier framställer islam på Balkan som ett synkretiskt fenomen vilket bygger på ”klassisk” 
islam men är samtidigt starkt influerat av den lokala kristna kulturen (Gradeva & Ivanova 
2001:318). Fastän kategorin synkretism har tillämpats i en undersökning om islam i 
Indonesien (Schumann & Brakel 2010) och i en samlingsbok om alevism och liknande 
religionsbildningar i Mellanöstern (Kehl-Bodrogi et al 1997) har konceptet synkretism även 
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kritiserats. Att karakterisera en tradition som synkretisk implicerar ofta en nedvärderande 
attityd som grundas i en essentialistisk syn på religion (Steward & Ernst 2003 refererade i 
Mills 2005). Det kanoniska eller ortodoxa förknippas med en ursprunglig och ren form, ett 
ideal som inte förändras över tid, medan det synkretiska betraktas som dess oönskade 
avvikelser. 

Det är angeläget att fördjupa sig i kategoriernas innebörd på grund av deras ideologiska 
implikationer. Wilson (2015) anser att det blir problematiskt när alevismen inte erkänns som 
en säregen tradition utan betecknas som ett synkretiskt kompositum eller “eclectic mishmash 
of different religions”. Företrädare av ”mainstream” islam och av nationalistiska ideologier 
tenderar att stämpla Ali-orienterade religionsbildningar som “religiously sectarian, 
syncretistic and heretical, politically separatist, socially deviant, and culturally exotic” 
(Olsson 1998:240). Differentieringen mellan sunni-islam och alevism är från början inte 
grundad på en strikt teologisk diskurs utan på den politiska rivaliteten mellan ottomanska och 
safavidiska härskare, understryker Karolewski (2008).  

Enligt Shankland (2010) borde vi även avstå från att använda heterodox som vetenskaplig 
kategori då det egentligen inte finns någon religionsbildning vi odiskutabelt kan betrakta som 
ortodoxi eller kanon.  Ortodoxi, heterodoxi och kätteri är begrepp vilka etablerats av den 
kristna teologin för att avgränsa den ”sanna” läran från ”irrläror” och har sina motsvarigheter i 
den islamiska teologin (Karolewski 2008). Heterodox vs. ortodox är således en lika 
essentialistisk dikotomi som ren vs synkretisk. 

En annan kategori som brukar användas som motsats till ”klassisk” eller ”officiell” islam är 
folkislam. Dess användning i vetenskaplig litteratur är dock problematisk då termen har minst 
fem olika betydelser varav några med utpräglat negativa konnotationer: regionala variationer 
av islam; de lågutbildade massornas förståelse av islam; helgonkult; mystiska brödraskap; 
kätteri och vidskepelse (De Jong 2010). Helgonkulten som är utbredd i hela islamiska världen 
har nära kopplingar till mystiska traditioner - ett helgon kan ha grundat ett brödraskap eller 
varit medlem i det - men har även praktiserats av respekterade ulama (ibid.). Det som 
kännetecknar mystiska brödraskap är konceptet att individen kan få en direkt kontakt till gud 
eller förenas med gud genom olika praktiker. Mystiska brödraskap har en spirituell ledare som 
initierar nya medlemmar i den hemliga kunskapen. Helgonkulten är även förknippad med 
folkmedicin då helgongravar tros kunna hjälpa mot olika sjukdomar. 

Syftet med denna utläggning har inte varit att avgöra vilken definition som bäst beskriver 
alevismen utan snarare att visa traditionens kategorisering som en pågående process med 
ideologiska komplikationer. Definieringsprocessen av alevismen sker inte bara i akademiska 
sammanhang utan också i det diskursiva samspelet mellan emiska och etiska perspektiv som 
manifesteras i det analyserade empiriska materialet. 
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Undersökning 

Diskursiva och sociala praktiker 

Den initiala befattningen med dimensionen diskursiv praktik visar att temat alevism inte 
behandlas i BNT:s fördjupande program om religion, det entimmes-långa veckomagasinet 
”Tro och samhälle”. Anledningen till detta kan hittas i programmets koncept: ”att framställa 
den största traditionella religionen i Bulgarien, den ortodoxa kristendomen, som en del av vår 
samtida kultur” (Tro och samhälle). Programmet har också ambitionen att visa symboliska 
platser i landet som är ”den äkta andlighetens samlingspunkter”, samt helgedomar i världen 
som förknippas med ”den monoteistiska kulten” (ibid.). TV-veckomagasinet ”Tro och 
samhälle” är enligt sitt koncept intresserat även av andra för landet traditionella religioner 
såsom islam och judendom. De få avsnitt som är tillägnade islam berör dock inte den 
alevitiska traditionen. Alevism räknas i själva verket formellt som en del av den muslimska 
gemenskapen i landet; Bulgariens Stormuftis kansli, som är den muslimska gemenskapens 
officiella institution, har förklarat sig som representativt organ för alla muslimer i landet 
oavsett vilken etnisk grupp eller gren av islam de tillhör (Merdjanova 2013:479 refererad i 
Sözer 2014:13).  

Det faktum att alevitiska heliga platser och tempel inte förekommer i religionsprogrammet 
”Tro och samhälle” kan å ena sidan bero på redaktionens nedvärderande attityd; de betraktas 
förmodligen inte som en del av ”den äkta andlighetens samlingspunkter” i vilka ”den 
monoteistiska kulten” manifesteras.  Alevismens osynlighet i religionsmagasinet kan å andra 
sidan vara ett tecken på traditionens marginaliserade status i landet då den är en minoritet 
inom den muslimska minoriteten. Det BNT-program där den alevitiska traditionen oftast blir 
synlig är intressant nog turism-magasinet ”Res med BNT 2” som utgör hälften av de hittade 
källorna. Programmets intention är att bekanta tittarna med ”ritualer och recept, konstiga 
seder och högtider, bortglömda legender och vidskepelser”, samt att visa såväl populära 
turistmål som mindre kända men attraktiva platser i Bulgarien (Res med BNT 2). En gång i 
månaden är programmet tillägnat ”de etniska gemenskaperna hos oss” (ibid.). Vi kan 
konstatera en tydlig kontrast i intentionerna hos religionsmagasinet där fokus ligger på ”den 
äkta andlighetens samlingspunkter” och reseprogrammet vars specialisering är ”konstiga 
seder och högtider”, ”vidskepelser” och ”ritualer” förknippade med ”de etniska 
gemenskaperna”. BNT:s forum för religion tycks vara förbehållet den ”äkta” religionen, dvs 
ortodox kristendom medan annan form av religiositet - nedvärderad som konstig, vidskeplig 
och förpackad som turistattraktion - presenteras i genren resemagasin.  Denna genremässiga 
fördelning är på inget sätt slumpmässig utan återspeglar publikservicemedias ideologiska 
intentioner.  

Samtida diskurser om etniska och religiösa grupper i Bulgarien kan inte analyseras utan 
förförståelse om sociala praktiker som har anknytning till nationalideologi. Här vill jag lyfta 
fram två centrala sociala praktiker med koppling till frågan om religiösa minoriteters 
synlighet i bulgarisk publikservicemedia. Dessa praktiker är konstruerandet av kollektiva 
minnen (1) om Osmanska väldet och (2) om bulgariska statens relation till sin turkiska och 
muslimska minoritet. Många forskare har påpekat att föreställda gemenskaper på Balkan, 
såsom på andra håll, ofta bygger på problematiska historiska myter. I Bulgarien har den 
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nationella identiteteten åtminstone sedan självständigheten 1878 i stor grad baserats på 
ideologiserade myter om ”det turkiska oket” eller ”det turkiska slaveriet”, bulgariska folkets 
offerroll under det främmande väldet och det heroiska motståndet gentemot osmanska makten 
(Roth 2009:18).4  I dessa myter har dikotomierna bulgarer-turkar, kristendom-islam, 
europeisk civilisation-orientaliskt barbari använts flitigt för att förstärka motsättningarna.  

Som ett lärorikt exempel på hur kraftfulla nationalmyter fortfarande är kan anföras Batak-
skandalen som bröt upp under första året av Bulgariens medlemskap i EU 2007 (Vezenkov 
2010). Ett internationellt forskningsprojekt om Batak-massakern från 1876 och dess historiska 
efterkonstruktion stoppades i sin tidiga fas på grund av den upprörda bulgariska opinionen. 
Batak är en by i Rodopibergen och en av orterna där blodbad ägde rum i samband med 
Aprilupproret mot Osmanska riket 1876. Batak var inte den strategiskt viktigaste platsen 
under bulgarernas uppror och rebellernas agerande var minst sagt kontroversiellt, då en stor 
del av den beväpnade styrkan samt dess ledare flydde byn innan massakern på 
civilbefolkningen påbörjades av irreguljära trupper (Sahara 2011). Ändå blev Batak en av de 
största symbolerna för Osmanska rikets grymhet och bulgarernas heroiska, självuppoffrande 
motstånd (Szwat-Gyłybowa 2011). Sahara (2011) påpekar att Batak-myten blåstes upp av 
kristna västerländska observatörer med uppenbara islamofobiska attityder och användes i 
stormakternas politiska spel. Szwat-Gyłybowa (2011) belyser vilken betydelse konsten hade 
för Batak-massakerns efterkonstruktion. Den polske konstnären Antoni Piotrowski vars 
målningar spelade en viktig roll för den internationella uppfattningen om de tragiska 
händelserna, använde under skapandeprocessen regisserade fotografier och iscensättningar 
vilka han själv beskrev som ”teatraliska” och ”intentionella”. Den lokala befolkningen deltog 
frivilligt i efterkonstruktionerna och konstnären noterade något slående: att kristna och 
muslimer från den drabbade byn och dess omgivning gestaltade de blodiga händelserna som 
utspelat sig mellan de två grupperna för drygt ett decennium sedan i full harmoni och 
samförstånd. 

När det planerade forskningsprojektet om Batak blev offentligt känt, slog en populär bulgarisk 
historiker med nationalistiska affiniteter larm på BNT att utländska forskare försöker ”förneka 
massakern” (Vezenkov 2010:250). Viktiga markeringar i skandalen gjordes genom officiella 
uttalanden av den dåvarande presidenten Parvanov, statsministern Stanishev, samt 
pressmeddelanden av Bulgariska vetenskapsakademien och Sofias universitet (Roth 2009:19). 
Röster som ville betona den vetenskapliga forskningens principiella frihet drunknade i de 
upphetsade debatterna (ibid. 251). Signalen som skickades till den bulgariska och 
internationella offentligheten var att minnet om Batak är oantastligt. 

Det som Batak-massakern blivit synonym för har haft betydelse för händelser som utspelar sig 
i Bulgarien ett sekel senare - sociala praktiker vilka den bulgariska historiografin eufemistiskt 
har kallat ”Återfödelseprocessen”. I själva verket handlar det om en aggressiv 
assimileringspolitik som bedrevs av kommunistiska partiet under 1980-talet fastän likadana 

                                                           
4 Jag vill betona att mytskapandet också har sina intellektuella motkrafter. Den samtida bulgariska författaren 

Milen Ruskov avmystifierar på ett brilliant underhållande sätt bilden av den heroiska bulgariska rebellen i sin 

postmoderna roman ”Vazvishenie” (”Upphöjning”) från 2011. 
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tendenser hade funnits sedan självständigheten (Kalinova 2014). ”Återfödelseprocessen” 
innebar att bulgariska muslimer tvingades att omgående byta sina turkisk-arabiska namn till 
bulgariska; de förbjöds använda sitt modersmål på offentliga platser, samt klä sig i 
traditionella dräkter och praktisera sina religiösa riter. ”Återfödelseprocessen” ledde till 
dramatiska utlopp som arrester, gravstensvandaliseringar, sammandrabbningar mellan 
turkiska minoritetsgrupper och kommunistisk milis och utmynnade i den så kallade ”stora 
utflykten” då 340 000 människor från den turkiska minoriteten massvis flyttade till Turkiet 
varav en betydande del återvände efter demokratiseringen (Kutlay 2017). 

 ”Återfödelseprocessen” underbyggdes av ideologiskt styrd forskning vars normativa 
(om)tolkning av historien framställde den turkiska och muslimska minoriteten som ättlingar 
till etniska bulgarer vilka tvingats konvertera till islam under Osmanska riket (Bojkov 
2004:344). Landets ledande politiker gjorde uttalanden om att det egentligen inte finns några 
”turkar” i Bulgarien och att ”våra landsmän som rekonstruerade sina bulgariska namn är 
bulgarer” (ibid. 346f). Medan ”Återfödelseprocessen” eskalerade, lanserades en av landets 
största filmproduktioner, ”En tid av våld” (i två delar, ”Hotet” och ”Våldet”) efter en 
omdebatterad roman av Anton Donchev. Propagandafilmen konstruerar bilden av den 
tvångsmässiga och våldsamma konverteringen av kristna bulgarer i Rodopibergen under 
1600-talet (Gorcheva 2008, 23 nov). Både romanen och dess filmatisering påstås vara 
beställda av Bulgariens kommunistiska parti med syftet att rättfärdiga assimileringspolitiken 
mot den muslimska minoriteten (ibid.). När BNT firade den bulgariska filmkonstens 100-
årsjubileum 2015 valdes ”En tid av våld” till bulgariska tittarnas favoritfilm (”Vreme 
razdelno”).  

På vilket sätt har dessa sociala praktiker med alevismen att göra? Rodopibergen bebos 
huvudsakligen av den muslimska minoriteten och är ett av områdena i landet där den 
alevitiska befolkningen är koncentrerad. Bergstoppen Svoboda har varit känd bland den 
lokala muslimska befolkningen som Enikhan baba - enligt vissa en helgon-figur som botar 
sjuka, och enligt andra en historisk person som erövrat och islamiserad Rodopi-området 
(Todorova 2012, 10 maj). Under kommunisttiden byts toppens namn till Momchil efter en 
hövding som kämpat mot den osmanska invasionen på 1300-talet. Byggandet av en alevitisk 
teké tillägnad Enikhan baba på toppen Svoboda 2005 väckte starka känslor hos bulgariska 
nationalister. ”Den rivna bulgariska flaggan rullar i gyttjan under gravtemplet av Enikhan 
baba som förslavade Rodopi”, skrev tidningen Politika (Petrov 2005, 17 dec); i ett reportage 
på den kontroversiella TV-kanalen Skat alarmerades att ”ett fåtal fanatiker […] byter ut vår 
historia genom namnen på våra erövrare och våldsverkare” (Skat).5 Enligt några historiker 
och arkeologer var toppen i själva verket en thrakisk helgedom (Ivanova 2005, 8 dec, Hadjiev 

                                                           
5 Den hätska kommentaren fortsätter:” På toppen där det har funnits en thrakisk helgedom och minnesmärke 

efter hjälten Momchil har nu rests en teké med den tomma graven av Enikhan baba, en osmansk krigsherre som 

dödat mer än 100 000 människor och tvångsmässigt islamiserat Rodopis befolkning på 1300-talet. Inte nog med 

det! I foten av den bulgariska bergstoppen slaktas varje år på den tiden gumsar och anordnas turkiska samlingar. 

I stället för bulgarisk folksång hörs hodjornas ylande.” (Skat) 
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2011, 29 juli). Under analysen av källmaterialet kommer jag att vara särskilt uppmärksam på 
hur de framställda sociala praktikerna återspeglas i innehållet. 

Textdimension 

Den alevitiska befolkningen i Bulgarien koncentreras som redan nämnts i två huvudområden: 
platån Ludogorie i nordöstra delen av landet och Östra Rodopibergen i söder. Analysen visar 
att det televiserade materialet om alevism speglar denna geografiska fördelning. I fyra av 
fynden (källor 1, 2, 3 och 4) fokuseras den alevitiska kulturen i Ludogorie medan resterande 
två (källor 5 och 6) behandlar traditionen i berget Östra Rodopi. Redovisningen följer denna 
geografiska fördelning: i den första delen presenteras analysen av det empiriska materialet där 
alevism i Ludogorie står i fokus, och i den andra granskas tv-bidragen som behandlar 
traditionen i Östra Rodopi. Fastän källorna i redovisningens andra del är färre till antalet är de 
förhållandevis långa och omfattande vilket pekar på att BNT:s uppmärksamhet är relativt jämt 
fördelad mellan de två alevitiska regionerna. 

Alevism i Ludogorie 

Fenomenet som står i centrum i merparten av programmen om alevismen i Ludogorie-
regionen är Demir baba teké. Helgontemplet Demir baba teké är en del av det historisk-
arkeologiska reservatet Sboryanovo som figurerar i den officiella listan över Bulgariens 100 
turistsevärdheter (Isperichs historiska museum). Detta är förmodligen anledningen till att 
tekén förekommer två gånger i resemagasinet Res med BNT2: i ett avsnitt från 2 maj 2014 
med temat staden Isperich och dess omgivning (källa 1) och i en episod från 18 februari 2018 
med rubriken Aleviterna från byn Bisertsi (källa 3). Demir baba teké är också ett tema som 
behandlas i ett hälsomagasin (källa 2), samt i programmet Resande sommarbiograf med BNT1 
i Isperich från 29 augusti 2018 (källa 4). 

Källa 1 

I det knappt 30-minuters långa avsnittet Res med BNT2: Isperich med programledare 
Miroslav Minchev presenteras sevärdheter från reservatet Sboryanovo. Tv-teamet besöker 
bland andra thrakiska gravhögar, en lokal konstnär och en vindkvarn, samt smakar på 
traditionella maträtter. Avsnittet präglas av ett patriotiskt patos då det inleds och avslutas vid 
khan Asparuchs monument i staden Isperich. Enligt den bulgariska historieskrivningen 
grundade Khan Asparuch det första bulgariska riket på Balkanhalvön år 681. Vid Asparuchs 
monument uttrycker en stadsbo sin glädje och stolthet över att bo på den plats ”där Bulgarien 
börjar”. Inslaget som berör temat alevism handlar om Demir baba teké och är ca fem minuter 
lång. Det är inbäddat i programmets första hälft efter ett reportage om det thrakiska 
kulturarvet i regionen. Programledaren Minchev introducerar Isperich och dess omgivning 
som ”en plats laddad med mycket historia, energi och mystik”, ”en korsväg för många 
religioner” och en ”bulgarisk Jerusalem”. I linje med temat mystik nämner Minchev en 
hypotes att de thrakiska gravhögarna i närheten av tekén föreställer ”en projektion av 
stjärnhimmeln”.  

Demir baba teké presenteras för första gången i inslaget som ”ett kulturminnesmärke och 
mausoleum vilket samtidigt hedras av kristna och muslimer”. På så vis skapas föreställningen 
om att platsen står för religiös tolerans. Parallellt med introduktionen visas en idyllisk 
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bildsekvens: tekéns kupol ur ett fågelperspektiv, dränkt i ett hav av grönska; närbilder på en 
maskrosblomma och en martenitsa (en vårtalisman av vitt och rött garn) knuten i ett av 
fönstrens galler - båda två är för landet typiska vårsymboler. På tekéns tjocka stenmur ovanför 
fönstret med martenitsan syns utmejslade dekorationer i stengods vilka föreställer en rosett 
och två stiliserade tulpaner. Bildspråket i dessa sekvenser kombinerar symboler vilka 
förknippas med såväl bulgarisk som osmansk kultur vilket underbygger diskursen om religiös 
tolerans och öppenhet.6 

När helgonet Demir baba presenteras med orden ”shejk Demir baba pechlivan, Järnfadern, är 
egentligen ett alevitiskt helgon som levde på 1500-talet” visas samtidigt en nära bild på en 
tavla som föreställer en man på en vit häst, med en vit turban på huvudet. Helgonet svänger 
ett böjt svärd med vilket han dödar en flerhuvad drake. Tavlans komposition framstår som 
mycket lik St. Görans ikonografi. Vi hör berättelsen om hur Demir baba skapat källan som nu 
befinner sig i tekéns gård. ”Det tros att källan har en läkande kraft”, förklarar journalisten, 
”därför besöks den på St. Göransdag, St. Iliasdag och St. Dimitarsdag av alemanner [sic], 
muslimer och kristna”. Detta påstående kontextualiserar tekén i den kristna högtidskalendern 
samt förstärker den redan inledda diskursen om religiös tolerans. Budskapet flätas samman 
med en rik audiovisuell semantik: kameran placerad under källans vattenspegel fångar barn 
och äldre människor som verkar utföra en rituell tvagning. Bildsekvenserna ljudsätts av 
fågelsång som återigen inger en känsla av vår. Naturljuden kombineras med en långsam 
musik av saz, ett för alevismen typiskt långhalsat lutinstrument. Den orientaliska melodin 
förmedlar en vemodig, drömsk känsla och leder tankarna till något fjärran och exotiskt. Enligt 
programledaren kallar lokala människor och vallfärdare platsen för ”den heliga dalen av det 
livgivande vattnet och tror att den är magisk eftersom här vävs samman spåren av flera epoker 
med alla deras ritualer, sägner och symbolik”. Det speciella och magiska med platsen är enligt 
journalistens narrativ att den utgör en del av en lång kulturhistorisk kontinuitet. 

Aleviterna, vilka programledaren av misstag råkar kalla för ”alemanner” (germanskt 
stamförbund) nämns som en av grupperna vilka besöker platsen. Detta leder tankarna till att 
tekén inte primärt är ett alevitiskt helgontempel utan en sorts universell sakral plats. Vi kan 
notera att aleviterna framställs i det ovan citerade påståendet som en religiös tradition skild 
från både kristendom och islam (”alemanner [sic], muslimer och kristna”). Senare i inslaget 
definieras aleviterna däremot som ”följare av en muslimsk strömning nära shiismen”. 
Analysen av kategorin etos visar att aleviternas identitet konstrueras mycket sparsamt, med 
semantiska medel vilka väcker frågor angående aleviternas religiösa tillhörighet. Å ena sidan 
framställs de som en kategori separat från kristna och muslimer, å andra sidan förknippas de 
med ”en muslimsk strömning”, och i synnerhet med shia-islam. 

Fenomenet Demir baba teké skildras huvudsakligen utifrån journalistens etiska perspektiv. 
Aktörerna som förekommer i inslaget om tekén är, förutom programledaren, i stort sett 
anonymiserade besökare varav ingen presenteras som alevit. Trots att besökarnas utsagor är 
mycket kortare än journalistens narrativ, inkluderas även deras perspektiv i inslaget.  Bland 

                                                           
6 Enligt Mikov (2007:71) är stilistiken av rosetterna som dekorerar Demir babas utsida karakteristiska för 

konsten från den klassiska osmanska perioden från 1500-talet. 
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aktörerna syns en grupp besökare i pensionsåldern. En del av dem svarar på journalistens 
fråga huruvida de tror på Demir babas kraft. En kvinna berättar att hon redan fått hjälp med 
ett bekymmer, en annan säger att helgonet endast hjälper dem som tror på honom. En man 
berättar med en glimt i ögat att han tror på Demir baba då det hela handlar om en legend och ” 
varje legend har ett sandkorn sanning”. Kameran fångar en av kvinnorna knyta en vit tyglapp 
vid tekén med önskningsfrasen: ”Låt oss vara levande, friska och välsignade.” Då de 
intervjuade aktörerna svarar att de tror på Demir baba, samt utför de typiska för den heliga 
platsen ritualer kan deras perspektiv betraktas som emiska oavsett aktörernas formella 
tillhörighet till den alevitiska gemenskapen. 

I inslaget dominerar journalistens spirituella upplevelse. Minchev lägger sig på det stora 
lutande stenblocket vilket är inbyggt i tekéns mur och förklarar: ”På den här stenen som finns 
kvar från thrakernas tid utförs de magiska ritualerna av Demir baba teké. Om ni inte kan dem 
kan ni helt enkelt ladda er med energi här.” Programledaren beger sig även till ”prövningens 
stig” som leder till Demir babas grotta och bestiger stenen Deliktash. Hans spirituella 
naturupplevelse ljudsätts av en elektronisk syntmusik med glockspiel-effekt vilken förmedlar 
en drömsk, atmosfärisk och en aning melankolisk känsla. Dessa audiovisuella sekvenser 
signalerar att detta är en andlig upplevelse som alla oavsett religiös tillhörighet skulle kunna 
relatera till. Det underliggande semiotiska budskapet om interreligiös andlighet förstärks av 
musikens konnotation. Praktiker som brukar utföras i tekéns gård framstår i reportaget inte 
som strikt religiösa riter utan snarare som lek och underhållning: ”Den mest spridda seden är 
att knyta tygremsor för hälsa, tända ljus och göra kurban, medan den roligaste är att sticka ut 
häxans ögon”. Detta illustreras med bildsekvenser där barn- och pensionärsgrupperna roas 
med att med slutna ögon försöka hitta med pekfingrarna de två hålen i muren vilka 
symboliserar häxans ögon. På så vis framställs Demir baba teké som en turistattraktion för 
hela familjen. 

 

Källa 2 

I en episod av hälsomagasinet Hälsan från nära håll från 10 december 2014 står återigen 
Demir baba teké i centrum. Tekéns representation i avsnittets resumé aktualiserar än en gång 
diskursen om religiös tolerans och mångfald: ”Det finns ett ställe i Bulgarien som förenar 
människor från fyra religioner. Demir baba teké kallas för Bulgariens Jerusalem.” 
Programmets redaktion har ambitionen att bekanta publiken med ”mystiken, hemligheterna 
och förhoppningarna som är gömda i denna ålderdomliga helgedom av underjordiska 
gudomar, vatten och hälsa”.  I inslaget om Demir baba teké medverkar den ”holistiska 
terapeuten” Elisaveta Alexandrova-Zangelmi. Analysen av aspekten interaktionskontroll visar 
att hon helt dominerar den kommunikativa händelsen och sätter agendan för samtalet. 
Terapeuten Alexandrova-Zangelmi konstruerar narrativet om Demir baba teké och dess 
omgivning inom ramen av en utpräglad nyandlighetsdiskurs.7 

                                                           
7 Enligt Hanegraaff (1996) är nyandligheten svår att definiera men kan något vagt kategoriseras som en diffus 

rörelse vilken uppstår som kontrakultur i moderna, industrialiserade västerländska samhällen, ursprungligen i 
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Samtalet med Alexandrova-Zangelmi, som äger rum i en modern tv-studio, inleds med 
programledarens replik ”Du påstår att det finns mycket energi, kraft och styrka där som vi kan 
hämta”. Den ljudmässiga bakgrunden utgörs av en lågintensiv loungemusik som inger en 
lättsam, opersonlig spa-känsla. Den holistiska terapeuten lägger fram hypotesen att Demir 
baba kan ha varit ”en atlant” då hans sarkofag är ovanligt lång. Effekten av denna 
sensationella hypotes förstärks av banderollen ”Var Demir baba en atlant?” som dyker upp i 
skärmens nedkant. Alexandrova-Zangelmi konstruerar samband mellan den antika kulturen i 
Ludogorie, Platons berättelse om Atlantis och fornegyptisk kultur: enligt henne var Svarta 
havet en sötvattensjö där atlanterna levde tills de fick flytta till Egypten på grund av 
naturkatastrof.  

I likhet med narrativet i källa 1 kontextualiseras Demir baba teké i diskursen om en lång 
historisk kontinuitet där det thrakiska kulturarvet spelar en viktig roll. Som Loulanski och 
Loulanski (2017) noterar växer akademiens och allmänhetens intresse för den antika thrakiska 
kulturen i landet. Befattningen med det thrakiska arvet är förknippad med komplexa processer 
av kollektividentitetsskapande. Forskare har konstaterat en gemensam tendens i flera före 
detta kommunistiska länder i Östeuropa att hantera utmaningarna av inhemska 
demokratiseringsprocesser och leta efter en känsla av kontinuitet i forna historiska epoker. 
Spåren av den thrakiska civilisationen imponerar med sin konstnärliga finess; de är en källa 
för national stolthet i Bulgarien och en av landets ambassadörer i världen.  

Alexandrova-Zangelmi påstår att det finns flera helgedomar från forntiden i närheten av tekén 
och att arkeologiska och historiska undersökningar hittat spår efter en civilisation där som är 
äldre än 10 000 år. Med genomgående objektiv modalitet placerar Alexandrova-Zangelmi den 
alevitiska helgedomen i kontexten av thrakernas civilisation som ska ha existerat i regionen 
för 4500 år sedan. Demir baba teké har byggts i samma område där resterna av thrakernas 
kulturella och religiösa centrum Helis finns, noterar terapeuten. Hennes tolkning av den 
thrakiska kulturen är färgad av nyandlighetens diskurs. Hon menar att thrakernas gravhögar 
från reservatet Sboryanovo föreställer ”en projektion av stjärnbilden Orion” och har en analog 
i egyptiska gravhögar. Vid en speciell tidpunkt, midnatt under vintersolståndet, når Sirius ljus 
thrakernas tolv gravhögar; ”just då brukade mycket information komma ner” till de invigda, 
berättar Alexandrova-Zangelmi. Detta anknyter till nyandlighetens tema ”channeling” som 
Hanegraaff (1996) tar upp. 

Den alevitiska traditionen förträngs i programmet av den påtagliga diskursen om nyandlighet i 
vilken narrativet om Demir baba teké förankras. Reservat Sboryanovo där Damir baba teké 
                                                                                                                                                                                     
USA och Västeuropa, där den har sina rötter i 1960-talet spirituella utopianism. Nyandlighet karakteriseras med 

kultisk miljö, vilket särskiljer den från sekter och etablerade religioner, och har följande drag: ”individualistic, 

loosely structured, few demands on members, tolerant, inclusivist, transient, undefined boundaries, fluctuating 

belief systems, rudimentary organisation, highly ephemeral” (Campbell citerad i Hanegraaff 1996:15). 

Kännetecknande för nyandlighet är enligt Hanegraaff synkretism, mysticism, intresse för en bred horisont av 

religioner och idéer - från förkristna hedniska traditioner till radikala vetenskapliga koncept - med individens 

spirituella sökande och evolution som genomgående tema. Koncept som förknippas med nyandlighet är 

”channeling”, ”the higher self”, ”healing”, ”holism”, ”meta-empirical beings”, ”Atlantis” m m. 
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befinner sig har enligt den holistiska terapeuten ”en mycket speciell andlig energi” och kan 
betraktas som ”en matrix för hela världen”, en sorts civilisationens vagga. Alexandrova-
Zangelmi påstår sig själv ha mätt det ”magiska” stenblockets energi, att hon känner barnlösa 
par som fått avkomma med hjälp av ”den magiska linden” i tekéns gård och hävdar att källan 
verkligen är ”magisk” och botar sjuka ögon. En bild explicit föreställande Hazreti Ali från 
tekén sägs av terapeuten föreställa Demir baba, ”en ättling till atlanterna”. Bland de inristade 
symbolerna i tekéns mur identifierar hon ”livets blomma”8 och en sjuuddig stjärna vilken hon 
förknippar med proto-bulgarerna och egypterna. Enligt en legend som terapeuten refererar till 
ska det finnas en tolvplanig tempelstruktur under Demir baba teké som liknar ett analogiskt 
tempel under sfinxen, ”där atlanterna har lämnat information om världens skapelse”. 

Samtalet med den holistiska terapeuten avbryts av ett förinspelat videoreportage om Demir 
baba teké där motivet om platsens mystik och läkande kraft framträder särskilt tydligt. 
Reportaget börjar med orden ”Demir babas eller Järnfaderns ande härskar fortfarande över 
templet i hjärtat av reservat Sboryanovo”. Parallellt löper en bildsekvens som inleds av en 
inzoomning på ett porträtt av Ali monterat bredvid fotografin av en äldre kvinna med 
bekymrat ansikte som övergår till en panoramabild av Demir baba teké omgiven av 
grönskande kullar. Videoreportaget är ljudsatt med samma avslappnande loungemusik. Av 
reportagets narrativ framgår att platsen för många troende är ”den heliga dalen av det 
livgivande vattnet”. Vi hör en legend om hur Demir baba stoppat sin hand i marken under en 
tid av torka och skapat en källa som idag kallas ”den heliga källan av de fem fingrarna”. 
Enligt berättarrösten tror folk att källan och hela området har en läkande kraft.  

Bildsekvensen fortsätter med ett svartvitt kopparstick av Demir baba teké från 1800-talets 
andra hälft9 och bilder på tekéns interiör med Demir babas sarkofag täckt av gåvor. Vi ser en 
äldre kvinna med traditionell klädsel och huvudduk lägga ett plagg på sarkofagen i tekén. Den 
visuella effekten av gammalt filmband med vita prickar och ränder får oss att tänka på gångna 
tider. Demir baba presenteras som ”det mest hedrade helgon bland den alevitiska 
befolkningen i nordöstra Bulgarien” som samlar människor från olika religioner. Denna 
retorik bidrar till diskursen om religiös tolerans. Besökare av tekén, implicit aleviter, får en 
exotiserande representation. Enligt berättarrösten utför de ”en rad konstiga ritualer för hälsa, 
lycka, kärlek och avkomma som rituell tvagning, läggande på en klippa, kastande av pengar, 
knytning av tyglappar”. Reportaget avslutas med den fantasieggande frasen ”mystiken, 
hemligheterna och förhoppningarna förblir djupt gömda i denna urgamla helgedom av 
underjordiska gudomar, vatten och hälsa”. 

Aleviterna är nästan helt osynliga i tv-programmet. Inga representanter av den alevitiska 
gemenskapen deltar aktivt eller passivt. Endast ett par förmodligen alevitiska kvinnor visas på 
gamla stillbilder i det korta reportageinslaget. Det är den holistiska terapeutens etiska 
perspektiv som dominerar narrativet om alevismen. Mot slutet av programmet nämner 
Alexandrova-Zangelmi med ett par meningar att tekén är en alevitisk helgedom, att Demir 
                                                           
8
 Livets blomma är ett geometriskt ornament som new age författaren Drunvalo Melchizedek tolkar som sakral 

geometri med hemligt budskap. 
9 Kopparsticket som avbildar Demir baba teké gjordes av Felix Philipp Kanitz och är publicerat i Mikov 

(2007:401). 
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baba är aleviternas ”ledare”, och att alevismen är ”en gren av islam” men betonar samtidigt att 
tekén besöks av människor med olika religioner. Hon fastslår att Demir baba teké är ”den 
enda platsen i Bulgarien där alla religioner samexisterar utan några problem”. Retoriken 
antyder att det finns paralleller mellan alevism och kristendom.  Den holistiska terapeuten 
lyfter exempelvis fram aleviternas tradition att tända ljus i sina tempel. Hon noterar även att 
de har en högtid som sammanfaller med de kristnas St. Göransdag och firas av alla 
konfessioner i regionen. I likhet med källa 1 framställs Demir baba teké inte primärt som en 
alevitisk helgedom utan som en universell vallfärdsort. Genom den holistiska terapeutens 
dominerande tolkning får platsen en nyandlig och magisk aura. 

Källa 3 

Avsnittet Aleviterna från byn Bisertsi av programmet Res med BNT2 från 18 februari 2018 
inleds med ett suggestivt audiovisuellt språk som inger en känsla av mystik. Den initiala 
ljudbilden - ett världsmusikstycke mixad med en osynlig kvinnoröst som viskar böner på 
turkiska - fogas ihop med ett effektfullt bildmontage: en rosett med kalligrafisk komposition 
och gestalten av en riddare med svärd projiceras som hologram på en kvällshimmel. 
Bildeffekterna fortsätter med panorama på Demir baba teké, mot vars bakgrund en 
kalligrafisk komposition och ett porträtt på Ali projiceras. Programledaren Teodor Stamboliev 
möter oss utanför en tegelbyggnad med minaret och lovar öppna dörren till ”den föga kända 
världen av aleviterna från byn Bisertsi”. Medan de första audiovisuella sekvenserna skapade 
en känsla av mystik och exotism, kontextualiserar de följande etableringsbilderna temat 
alevism i byns vardagsliv. Vi ser ortens kulturhus, barn som leker på en skolgård, äldre bybor 
och en närbild på det tidiga vårtecknet snödroppe. Det första bidraget till temat alevitisk 
identitet i programmet utgörs av sammanfogade utsagor av tre aktörer från den lokala 
alevitiska gemenskapen:  

”Vi är det mest demokratiska samhället.” (Satife Tahirova) 

”Vad ska vi göra med dessa människor, de är aleviter. […] Kungen säger: ’Då de inte gör 
anspråk på något, låt dem leva i Bulgarien’.” (En anonym man) 

”Människor som aldrig avundas varandra. De är mycket sociala, delar allt med sig och det 
viktigaste - de hjälper varandra mycket.” (Myukarem Ademova) 

Den anonyme mannens replik anknyter till temat om bulgariska statens relation till de 
religiösa minoriteterna men får ingen fördjupning i programmet. Byns borgmästare Yunzyule 
Sharikova, som är medlem av gemenskapen, ger sin bild om aleviternas mentalitet: 
”människor som respekterar varandra och umgås med varandra; de respekterar 
medmänniskan, skaffar sig inte fiender […] tycker om att dansa och ha roligt”. Som några av 
de redan citerade rösterna demonstrerar Shakirova en distans till den egna gruppen då hon 
använder pronomenet ”de” istället för ”vi”. Berättarrösten och borgmästaren Shakirova 
framställer aleviterna som en etnisk grupp genom att avgränsa den från byns ”bulgariska” och 
”turkiska” befolkning. Samexistensen mellan de olika grupperna konstrueras som 
oproblematisk av borgmästaren trots striktare skiljlinjer i det förflutna. Idag finns ”ingen 
splittring” och det sker äktenskap mellan grupperna, påstår Shakirova; ”Vi måste vara eniga i 
våra skillnader”, låter hennes motto. Fastän Shakirova målar en bild av en etnoreligiös 
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tolerans, smyger sig en nyans av diskriminering fram i hennes beskrivning. Angående den 
fjärde befolkningsgruppen i Bisertsi, otselari, säger hon att de inte är ”zigenare” som några 
felaktigt tror. ”Vi har inga zigenare i vår by”, försäkrar borgmästaren. 

Berättarrösten tar över narrativet om aleviternas identitet och går in på deras rötter: enligt en 
legend var de en del av Osmanska riket; enligt en annan hypotes ”kom de från Iran med en 
utvisad shejk”. Vi hör även berättarröstens etiska tolkning av aleviternas kosmogoni:  

Aleviterna tror att materian och de andliga krafterna deltar jämbördigt i världens 
skapelse. Innan dess existerar bara ett slags ursprungssken och ur det födds den 
kosmiska explosionen. Så förklaras skapandet av jorden och de andra 
planeterna. Allt detta sker enligt gud Alis vilja. 

Denna etiska tolkning av aleviternas trosföreställningar presenteras mot bakgrunden av ett 
bildmontage med solnedgång, meteoritregn och planeten Tellus från ett rymdperspektiv som 
är ljudsatt av minimalistisk elektronisk musik. De audiovisuella semiotiska resurserna skapar 
en meditativ stämning och associationer till mystik och nyandlighet. Berättarrösten förklarar 
innebörden av den rituella dansen semah som sägs vara en del av UNESCO:s världskulturarv: 

Utförandet av semah, vilket betyder universum, är en av de tolv plikterna i 
aleviternas religiösa rit. De invigda upplever ett tillstånd av andlig upplyftning 
på sin väg mot en annan värld. På så vis närmar de sig sitt äkta, renade jag. 

Semah skildras återigen i termer av mystik och nyandlighet (temat om ”higher self”). Ritualen 
illustreras i en audiovisuell sekvens där vi ser en grupp kvinnor från byns pensionärsklubb 
”Aliana”, som bär traditionell klädsel, dansa i en cirkel under ett stort barrträd. En äldre man 
sjunger nefes på turkiska och spelar stränginstrumentet saz. Semah utförs på gården till 
byggnaden med minaret där den alevitiska pensionärsklubben samlas. Berättarröstens etiska 
tolkning kompletteras av den alevitiska kvinnan Satife Tahirovas emiska perspektiv. I stället 
för resan till det högre jaget lyfter Tahirova fram ritualens betydelse för gruppens 
sammanhållning: ”Vi kan se varandra i ögonen när vi bildar cirkeln; ingen är i mitten eller i 
utkanterna. Allt rör sig i en cirkel som jorden, som planeterna”. 

Programmets huvudfokus ligger på den alevitiska folkloren. Vi ser kvinnorna från den 
alevitiska pensionärsklubben utföra en folklordans vars innebörd förklaras med frasen ”Vi vill 
ha en mö till bröllop”. De framför också en traditionell låt med vilken man välkomnar gäster. 
Alla dessa traditionella sånger presenteras på turkiska. Tv-teamet besöker pensionärsklubben 
där alevitiska kvinnor ställer ut traditionell textilkonst, bland annat broderade handdukar och 
handgjorda klädesplagg. Pensionärsklubben bjuder även på alevitiska specialiteter. I 
programmet medverkar också Alish Arifov, sekreterare på byns kulturhus och konstnärlig 
ledare för bybornas kreativa verksamhet. Vi ser även ett kort inslag om karnavalspelen som 
aleviterna från Bisertsi håller, samt etnografiska föremål från byn vilka samlas av Arifov och 
ställs ut i kulturhuset. På så vis får vi bilden av en sammanhållen gemenskap med ett rikt 
kulturliv. 

Alevitiska trosföreställningar presenteras i reportaget huvudsakligen utifrån ett etiskt 
perspektiv. Det emiska perspektivet fokuserar huvudsakligen det rituella livet. Myukarem 
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Ademova, före detta lågstadielärare och ordförande för pensionärsklubben vars intresse sedan 
många år har varit samlandet av aleviternas seder och sånger, berättar hur man firar högtiden 
Кirklar (”De fyrtio” vilket motsvarar Nevruz). Om den religiösa ledaren baba säger hon att det 
är ”en utvald person som leder ritualerna”. På väggen i pensionärsklubbens lokal fångar 
kameran ett stort porträtt av Ali. Det är ”vår patron”, förklarar Ademova. Berättarrösten ger 
en beskrivning av aleviternas rituella liv som kontrasterar aleviter mot andra muslimer: 
”Ritualen i cem ersätter gemenskapens samling i moskén med den skillnaden att alla är lika 
här, män och kvinnor.” Enligt berättarrösten träffas inga viktiga beslut utan välsignelsen av 
gemenskapens baba och de äldre. Ademova betonar gemenskapens sammanhållning med 
ordspråket ”Om vi är eniga, kan vi åstadkomma allt”, vilket hon uttalar på både bulgariska 
och turkiska. 

I programmet presenteras byns teké som ”De tolv apostlarna”. Kameran fångar flera porträtt 
av Ali, tre symboliska helgongravar och bild på Kaban inne i templet, samt tolv symboliska 
gravar på dess gård. Borgmästaren och en grupp kvinnor från klubben ”Aliana” säger en bön 
på turkiska vända mot sarkofagerna i tekén, ger penninggåva och tänder ljus i en speciell 
anläggning utanför. Berättarrösten förklarar tekéns funktion: ”Aleviterna besöker sällan 
moskéer. I de flesta fallen när de vill utföra en religiös rit går de till speciella tekéer eller 
kapell.” Vi får veta att de symboliska gravarna för ”de tolv apostlarna” på tekéns gård besöks 
även av kristna. Tekén framstår med sina tolv apostlar som en plats där alevitisk och kristen 
tradition smälter samman. Detta förstärker diskursen om religiös tolerans.  

Ett besök till Demir baba teké avrundar programmet om aleviterna i Bisertsi. Journalisten 
Stamboliev guidas av Tsvetan Tsvetanov, chef vid Historiska museet i Isperich, vilket gör att 
det etiska perspektivet dominerar inslaget. Till skillnad från tekéns presentation som 
universell helig plats i källa 2, framställs den här tydligt som ett alevitiskt tempel: ”en av de 
heligaste platserna för aleviterna sedan århundraden”; ”den bär namnet av helgonet som 
hedras av dem”. De första scenerna med tekén ljudsätts med långsam flöjtmusik som 
suggererar en mystisk och meditativ stämning. Uppmärksamheten riktas mot ”de fem 
fingrarnas källa” på tekéns gård vilken filmas ur samma undervattensvinkel som i källa 1. 
Denna gång hör vi dock en något annorlunda version av legenden om källans uppkomst: när 
tekén byggdes blev Demir baba trött och törstig; han lutade sig mot en klippa och ur den 
öppnades källan. Tsvetanov påstår med objektiv modalitet att ”vattnet är rent och läkande”.  

När fokus hamnar på ritualerna som utförs på tekéns gård, vilka av berättarrösten likställs med 
”attraktion” (turistattraktion), övergår den ljudmässiga bakgrunden till en loungemusik med 
modern framtoning. Berättarrösten nämner ”den magiska stenen som laddar med positiv 
energi personen som rör vid den” och en lind med läkande kraft. Vi kan konstatera att 
skildringen av Demir baba teké formmässigt följer modellen av källa 1. Temat religiös 
tolerans berörs även här då Tsvetanov menar att både muslimer och kristna gör en rituell 
tvagning i källan och att tekén är ”en helig plats för såväl aleviter som kristna och ortodoxa 
muslimer”. Kameran fångar olika bilder och dekorationer, bland andra Ali, Kaban och 
kalligrafiska symboler. Berättarrösten nämner endast den stora sarkofagen och de 400 år 
gamla floraldekorationerna i taket. Programmet avslutas med berättarröstens sammanfattning 
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av aleviternas mentalitet: ”Deras liv idag imponerar med gästfrihet och godhet som kan 
acceptera den annorlunda utan förbehåll och fördomar”.  

Källa 4 

Demir baba teké är huvudtema även i tv-materialet Resande sommarbiograf med BNT1 i 

Isperich från 29 augusti 2018 med programledare Dragomir Draganov. Det knappt fem 
minuter långa klippet inleds med programmets vinjett med rullande filmband mot bakgrunden 
av en episk filmmusik. De första bildsekvenserna visar BNT:s bilar åka på en landsväg. 
Scenerna ljudsätts av ett dramatiskt instrumentellt musikstycke vilket förmedlar en känsla av 
spänning och mystik. Klippningen med täta intervaller om en till tre sekunder och 
snabbspolningseffekten lurar oss att färden går med större hastighet och skapar därmed en 
association om genrerna mysterie-och thrillerfilm. Bakgrundsmusiken övergår till moll-
tonalitet vilket skänker ett nostalgiskt patos och en känsla av svunna tider. Bilderna som 
fångas av kameran med en zooma-ut teknik kombinerad med korta klippningar föreställer 
branta trappor genom en skog vilka leder upp till en byggnad med tjocka stenmurar. Det 
dynamiska montaget och den episka bakgrundsmusiken ger intrycket av att vi inte följer ett 
tv-team på väg mot en inspelningsplats utan en polisstyrka som skyndar till en brottsplats. I 
skogsbrynet längs trapporna syns kläder och tyglappar i olika färger som är knutna i träd och i 
de massiva gallren i byggnadens fönster. De framstår som nyckelbevis på ”brottsplatsen”.  

I följande långa tagning kommer programledaren Draganov in i bild och suggererar fram 
känslan av spänning med de inledande orden: ”Det är omöjligt att inte hamna i en film hur 
vuxen du än är, om du råkar befinna dig på den tusenårgamla alevitiska helgedomen Demir 
baba teké. Atmosfären här liknar dekoren till en mysteriefilm.” Draganov berättar att 
”hundratusentals människor besöker platsen i hopp om tillfrisknande”. I inslaget syns ett antal 
anonyma besökare men ingen av dem medverkar aktivt i reportaget. Kameran fångar tekéns 
utsida med källan, det stora stenblocket samt dess interiör. Objekten som visas i tekéns insida 
- bland andra helgonets symboliska grav med offrade textilier, bilder på Ali och Kaban - 
presenteras inte närmre och lär förbli ett mysterium för den oinitierade tittaren.  

Vi får veta att tyglapparna som finns överallt vid Demir baba teké lämnas där av besökare 
som lider av olika åkommor. I likhet med källa 1 där den religiösa toleransen utgjorde en av 
de centrala diskurserna, betonas återigen att människor från olika religioner vallfärdar till 
tekén och tillber helgonet Demir baba; i samband med tekévisiten brukar besökarna anordna 
kurban. Med objektiv modalitet fastslår programledaren att Demir baba egentligen varit en 
historisk person som uppmanat kristna och muslimer från området Ludogorie att hjälpa 
varandra som ”bröder med samma rötter och barn till samma jord”. 

Diskursen om det thrakiska kulturarvet präglar bilden av Demir baba teké även i detta 
program. Journalisten noterar att tekén är byggd på en plats där det funnits en trakisk 
helgedom från 300-talet. Det stora stenblocket vid tekéns utsida där besökare brukar lägga sig 
en stund, ”tycks utstråla livskraft och energi”, konstaterar Draganov, vilket anknyter till 
diskursen om nyandlighet. Programledaren hyperboliserar tekéns ålder genom att presentera 
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den som ”en tusenårgammal alevitisk helgedom”.10 Attributet ”alevitisk” nämns endast en 
gång i hela reportaget. Det som förmodligen är emiska föreställningar av tekéns besökare 
framställs i programmet som fakta genom objektiv modalitet: till exempel påståendet att 
källan utanför tekén har en läkande kraft och konstant temperatur under hela året. Traditionen 
att tekéns besökare lämnar tyglappar på platsen i hopp om att bli av med sina åkommor 
framställs däremot som ”sägen”.  

Begreppet ”teké” används flera gånger under det korta inslaget utan något förtydligande om 
dess betydelse. Som synonymer till termen teké används orden ”helgedom”, 
”gravkammare”/”mausoleum” och ”tempel”. Fenomenet teké kontextualiseras således inte 
entydigt som en del av den alevitiska traditionen. Trosföreställningarna och praktikerna 
förknippade med Demir baba teké framställs inte som alevitisk religion utan som en ”sed” 
vilken är oberoende av den religiösa tillhörigheten. Platsen framstår därmed som symbol för 
religiös tolerans och historisk kontinuitet. Tekén och riterna som praktiseras där beskrivs i 
termer av mystik och magi; reportagets mål tycks vara att skapa en känsla av spänning och 
dramatik genom sitt episka audiovisuella språk. Diskursen om mystik och magi genomsyrar 
materialet till dess slut då Draganov och hans team anländer i staden Isperich, ”förtrollade av 
det uråldriga templets sakrament”. 

Alevism i Östra Rodopi 

Tv-källorna som behandlar alevism i Östra Rodopi skiljer sig från den första gruppen källor i 
flera aspekter. För det första är inslagen tillägnade alevism relativt långa; de tar upp ungefär 
30 minuter sändningstid vardera. För det andra är det emiska perspektivet mer framträdande 
här än i de redan analyserade källorna. I mediarepresentationerna av alevism i Östra Rodopi 
betonas i synnerhet den religiösa aspekten av den alevitiska kulturen. Vi hör medlemmar av 
den lokala alevitiska gemenskapen berätta om sina trosföreställningar och riter. Analysen av 
de två källorna i denna grupp visar differens i balansen mellan emiska och etiska perspektiv, 
samt skillnader i interaktionskontrollen under den kommunikativa händelsen. 

Källa 5 

 I reportaget Aleviterna - ett samhälle höljt i mystik, som ingår i programmet På nära håll med 

Mira Dobreva från 23 januari 2016, hamnar aleviterna från Östra Rodopi under lupp. 
Materialet om alevismen utgör andra hälften av ett ca en timme långt morgonmagasin. I 
episodens första del ingår ett kåserande inslag om ”de mest ovanliga religiösa traditionerna i 
världen” där som exempel tas upp ”kastande av bäbisar från ett tempels tak” och ”rituellt 
stickande med spett”. Förutom det exotiserande inslaget om religion innehåller episoden en 
intervju med två journalister, ett kort reportage om en utställning tillägnad Holocausten, samt 
ett material om biografens historia. Reportaget om aleviterna presenteras av programledaren 
Dobreva mot bakgrunden av en diskret pianomusik:  

De är en sluten gemenskap och det är mycket lite som vi vet om dem. De går 
inte lätt med på att bli filmade och intervjuade. Aleviterna är muslimer men 
några av deras trosföreställningar liknar mycket de kristnas. De ber inte fem 
gånger om dagen utan när de känner ett behov att kommunicera med Gud. 

                                                           
10 Enligt osmanska källor byggdes tekén på 1500-talet (Mikov 2007:71). 
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Attributet ”sluten” är det första särdraget som tillskrivs den alevitiska gemenskapen. Som 
exemplen nedan kommer att visa utkristalliseras gruppens ”slutenhet” som ett genomgående 
motiv i inslaget. En annan aspekt som lyfts fram i presentationen och understryks ytterligare 
under reportaget är den påstådda närheten mellan alevism och kristendom. I kontrast till de 
snarare chockerande exemplen på religionsutövning från programmets första del kan 
aleviterna uppfattas som följare av en ”normal” och till och med ”liberal” tradition.  

Videomaterialet inleds med en panoramabild på en by omgiven av berg. I förgrunden syns 
bergstoppen med de arkeologiska utgrävningarna av den thrakiska staden Perperikon. Till 
skillnad från källa 2 där diskursen om det thrakiska kulturarvet dominerar, utgör den här ett 
mer diskret men ändå viktigt inslag. Bildsekvensen ljudsätts med en vemodig melodi framförd 
på kaval, ett för Balkan traditionellt blåsinstrument. Nästa bild visar journalisten Dobreva 
framför Hizir baba teké. Det visuellt mest slående i denna scen är att programledaren har 
ersatt sin moderna, feminina stil med en traditionell alevitisk klädsel, vilket väcker frågor om 
kulturell appropriering. Dobreva inleder med frasen att aleviterna är ”ett samhälle höljt i 
mystik”. Vi får veta att de är muslimer men inte ber i moskéer, att kvinnorna inte bär burka 
och att några av deras ritualer innehåller kristna symboler. I denna beskrivning betonas 
samma aspekter som redan signalerats med den första presentationen, nämligen aleviterna 
som annorlunda muslimer vilka liknar de kristna, samt deras aura av mystik. 

Journalisten Mira Dobreva intervjuar en alevitisk kvinna från byn Gorna Krepost och besöker 
tillsammans med henne den lokala tekén. Programledaren uppträder respektfullt och förhör 
sig om reglerna för hur man träder in i och lämnar templet. Den äldre kvinnan presenteras inte 
i reportaget men hennes förnamn, Zeira, framgår i början av dialogen. Först mot slutet av 
intervjun får vi veta att Zeira varit förskollärare och rektor. Tekén, där samtalet äger rum, 
definieras av journalisten som ”aleviternas bönetempel”, ”en helig plats för aleviterna”, ”låga 
sakrala byggnader tillägnade alevitiska helgon” och förkroppsligar enligt henne ”den 
fullständigt okända och så annorlunda värld av dessa människor”. Kameran fångar bilder på 
Hazreti Ali, Haji Bektash Veli och Kemal Atatürk som finns på ett dekorativt fat, samt en 
tavla på de tolv imamerna med Ali i mitten. Det är anmärkningsvärt att en av de största 
tavlorna i tekén föreställer ett svart-vitt porträtt av Kemal Atatürk. Varför han är viktig för 
den alevitiska gemenskapen och i synnerhet för aleviterna i Gorna Krepost framgår inte i 
reportaget. 

Den alevitiska kvinnan Zeira berättar om ritualer vilka praktiseras i tekén, bland andra 
åminnelsesamlingar med kurban, samt förklarar hur penninggåvor till templet hanteras. Hon 
nämner Ashure och Sultan Nevruz som viktiga högtider i den alevitiska kalendern. Vi hör 
hennes berättelse mot bakgrunden av en lågmäld sazmusik. Journalisten försöker närma sig 
aleviternas religion genom att dra paralleller till andra traditioner; hon frågar efter 
motsvarigheten till de kristnas präst och muslimers imam hos aleviterna. Frågans formulering 
implicerar att alevismen är ett fenomen som är separat från islam, medan andra beskrivningar 
i programmet framställer aleviterna som muslimer. En likadan motsägelsefull representation 
har även konstaterats i analysen av källa 1. Zeira svarar att de har ”dede” och förklarar rollen 
av den religiösa figuren i den alevitiska gemenskapen: ”den person som har ansvaret”, ”ett 
överhuvud”, ”alla vi bugar inför honom”. 
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Temat om gemenskapens slutenhet förstärks genom berättarröstens påstående att aleviter 
”skyddar ihärdigt sin värld från ögonen av människor med en annan tro”. Ordvalet i denna 
fras skapar en märklig konnotation då journalisten i själva verket använder adverbet 
”svartsjukt” (”ревниво”) vilket på bulgariska har samma rotmorfem som ordet för ”ihärdigt, 
energiskt” (”ревностно”). Vi kan bara spekulera om det handlar om ett medvetet val eller ett 
språkfel. Oavsett vad fallet är skapar den semantiska enheten av ”skyddar”- ”svartsjukt” -
”ögonen av människor med annan tro” en association till radikalism vilket strider mot det 
initiala budskapet om aleviterna som snarare liberala. Samtidigt upprepas journalistens 
påstående om att alevitiska kvinnor inte bär burka flera gånger under reportaget. Alevismens 
slutenhet tas upp av berättarrösten även senare i reportaget, denna gång med en förklaring: 

Under århundraden skyddar gemenskapen ihärdigt sina ritualer men under de 
senaste åren börjar de tillåta ett främmande öga blicka in i deras sakrament. 
Sparsamt avslöjar de en del av sina riter men andra skyddar de ihärdigt så att 
magin inte försvinner. 

Berättarröstens version om anledningen till den alevitiska gemenskapens slutenhet framstår 
som något överslätande. En av anledningarna till aleviternas slutenhet genom århundraden är 
att de har utsatts för förföljelser under Osmanska riket då de uppfattats som avvikande från 
sunni-islam (Hazerfen 2002, refererad i Sözer 2014). Även idag betraktas aleviter med 
misstro av sunni-muslimer (Sözer 2014). Dessutom har aleviter tillsammans med sunni-
muslimer fått lida konsekvenserna av den eufemistiskt kallade ”Återfödelseprocessen” från 
1980-talet då dessa minoritetsgrupper utsattes för kommunistiska partiets aggressiva 
assimileringspolitik (ibid.). Spåren av denna tid märks under intervjun när Zeira frågar 
journalisten om hon får citera ett alevitiskt ordspråk på turkiska. 

Analysen av interaktionskontrollen under samtalet med Zeira pekar på en ojämn fördelning 
vad det gäller makten över diskursen. Journalisten ställer slutna eller ledande frågor vilka 
riktar dialogen mot alevismens likhet med kristendomen och dess skillnad från ”officiell” 
islam, samt diskursen om jämlikhet och religiös tolerans: 

”Liksom de kristna tänder ni ljus?” 

”Ni har inte moskéer?” 

”Och ni är jämlika?” 

”Vad består er närhet till de kristna sederna i?” [ej följdfråga] 

”Vad är den viktigaste läxan om religion som du har lärt barnen? Säger du ’Gud är en’ till 
dem?” 

”Detta är den viktigaste läxan som vi måste förstå, att det inte får finnas krig?” 

”I denna region lever ni i fred, muslimer, kristna och aleviter?” 

Diskursen om den religiösa toleransen ifrågasätts av en annan diskurs som handlar om 
spänningar mellan aleviter och sunni-muslimer. Denna diskurs utvecklas av den alevitiska 
kvinnan Zeira. Hon positionerar aleviter och sunni-muslimer i en vi-de relation: ”Jag anser att 
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vi är mycket mer progressiva än sunniterna”; ”Hos dem, när de samlas är kvinnor och män 
separerade. […] Hos oss är vi alla tillsammans”. Zeira refererar till sunniters anklagelser om 
otukt bland den alevitiska gemenskapen när hon säger: ”Våra riter praktiseras tillsammans av 
män och kvinnor. Ingen ser på någon annan med ett främmande öga. Alla är vi bröder och 
systrar.”; ”Våra seder praktiseras vanligtvis på kvällen. De talar om vad vi gör tillsammans 
härinne […] de tycker inte så mycket om oss”. Andra aspekter som skiljer aleviters livsstil 
från sunni-muslimers är enligt Zeira fläskkött- och spritkonsumtionen.  

En bildsekvens visar den rituella dansen semah som utförs av medlemmar av den lokala 
alevitiska gemenskapen till live-spelad sazmusik. Först dansar en man klädd i jeans, ljus 
skjorta och keps och en kvinna med traditionell klädsel med sirwal-byxor och huvudduk. 
Sedan utförs dansen av två äldre kvinnor vars klädsel också är traditionell. Mer än hälften av 
aktörerna från gemenskapen vilka är synliga i programmet är i pensionsåldern. Semah äger 
rum i en vitmålad församlingslokal med tavlor på väggarna. Bland de syns återigen Hazreti 
Ali och Kemal Atatürk. Narrativet om aleviternas trosföreställningar domineras av 
journalistens etiska perspektiv. Under den audiovisuella sekvensen med semah hör vi 
berättarrösten förtydliga att ”den rituella dansen vilar på koncept om enighet med Gud och är 
en kombination av mystiska rörelser vilka föreställer ett av de tolv elementen i aleviternas 
religiösa praktiker”. Enligt berättarrösten anser de mest hängivna att de kan ”kommunicera 
direkt med Gud genom trans”. Vi får veta att ”många esoteriska kunskaper, symbolik och 
budskap” är gömda i alevismen och att traditionen ligger närmare till shia-islam. Journalisten 
lyfter fram ”kristna element” i deras religion vilket hon exemplifierar med att den alevitiska 
högtiden Hidirlez sammanfaller med ”vår St. Göransdag”, att aleviter målar ägg och tänder 
ljus, samt att de målar ett rött kors på offerdjurets panna. Själva påstår aleviterna enligt 
berättarrösten att ”skillnaden mellan dem och de kristna är lika tunn som lökens inre hinna”. 
Vi får också höra att det finns ”dualism” i deras trosföreställningar - ”gott-ont, ljus-mörker” - 
vilket speglas i riterna. Aleviterna sägs ha kult till eld, sten och den magiska siffran sju.  

Zeiras emiska tolkning om vad deras tro består i är mer kortfattad: ”Vår Gud är St. Ali. Vi tror 
på Hazreti Ali. Han är svärson till Mohammed. Vi tror på Ali och kallas därför aleviter.”  
Zeira berättar också att tekéns helgon Hizir baba kommunicerar med medlemmar av 
gemenskapen genom drömmar. För Zeira är det finaste med livet i gemenskapen att alla är 
förenade: ”alla är bröder - en Gud, en själ, en människa”. Journalistens och Zeiras narrativ 
skiljer sig även i fråga om stil. Medan programledarens berättarröst är formell och akademisk 
med frekvent bruk av abstrakta begrepp, är Zeiras stil informell, enkel och personlig. 
Eftersom journalisten anammar en ”expert-stil” med objektiv modalitet låter hennes narrativ 
trovärdigt. 

Aleviternas identitet konstrueras av journalisten också genom oppositionen aleviter - turkar 
vilket framgår av frågan ”Vad skiljer er från exempelvis turkarna?”. Detta skapar förvirring 
då Zeira liksom de flesta aleviterna i Bulgarien har turkiska som modersmål. En annan central 
aspekt av aleviternas identitet som berörs i reportaget är frågan om deras etik. Zeira betonar 
de tre förbuden mot stöld, skvaller och otukt. Enligt programledarens berättarröst är det 
viktigaste för aleviterna ”inte religionen utan att vara en människa”; rituella böner har ingen 
nytta om man sårar sina medmänniskor. Aleviterna framställs som fattiga men mycket 



28 

 

gästvänliga och arbetsamma. Denna uppfattning delas även av arkeologiprofessorn Nikolai 
Ovcharov som medverkar i inslaget.  

Professor Ovcharov, som har arbetat med de lokala människorna på utgrävningarna av den 
thrakiska staden Perperikon, håller en sort föredrag om islams genesis och alevismens 
särdrag. Detta sker vid ett långt bord vid Perperikons utgrävningar där de lokala aleviterna 
bjuder på traditionella rätter. Scenen har en symbolisk komposition som påminner om 
nattvardens ikonografi. Professorn sitter i mitten och håller en silverfärgad bägare. 
Kompositionen ramas in av en gammal eks krona som bildar en sorts tak över aktörerna. Till 
vänster och höger om professorn ser vi journalisten, Zeira och några anonyma kvinnor från 
den alevitiska gemenskapen. Kvinnorna framstår som passiva åhörare medan professorn har 
full interaktionskontroll. Enligt Ovcharov är aleviterna shiiter som i många avseenden är ”lika 
snarare kristendomen än ortodox islam”. Detta påstående framförs med objektiv modalitet - 
”idag ser vi”, ”du såg detta också” - och exemplifieras med aleviternas ”bruk av ikoner”. 
Enligt Ovcharov, som under sitt föredrag endast vänder sig till journalisten, är bilder på de 
tolv imamerna med Ali i centrum ”bokstavligen som Kristus och de tolv apostlarna”. Han drar 
även följande slutsats: ”I islam är hälften av aktörerna från Bibeln […] i slutändan är detta en 
religion som har börjat från en sak”. Ovcharov uttrycker personliga preferenser för den 
alevitiska kulturen: ”När jag såg dem med dessa vackra färger gjorde detta ett starkt intryck 
på mig mot bakgrunden av den generellt gråare ortodox islam”. 

Konstruerandet av aleviternas etnoreligiösa identitet i programmet följer logiken av den så 
kallade ”indigenization thesis” som togs upp i forskningsgenomgången. Enligt denna hypotes 
var aleviterna ursprungligen medlemmar av de kristna sekterna bogomiler och paulicianer 
som konverterade till heterodox islam i samband med Osmanska rikets expansion på Balkan 
(Stoyanov 2010). Journalisten och professorn, som äger de auktoritativa rösterna i 
programmet, framhäver å ena sidan ”kristna” drag hos alevismen och å andra sidan skillnader 
från ”muslimer” och ”turkar”. Dessutom påstås det att alevismen präglas av ”dualism”. 
Bogomilernas och paulicianernas ”kätteri” bestod inte minst i deras utpräglade dualism 
(Garsoïan 2002, Stoyanov 2000). Ovcharovs narrativ ligger nära Återfödelseprocessens 
ideologiserade vetenskap som ville framställa den muslimska minoriteten som ättlingar till 
kristna bulgarer. 

Källa 6 

Representationen av aleviterna från Östra Rodopi i programmet Res med BNT2 från 20 maj 
2018 utmärker sig med det dominerande emiska perspektivet. I programmet medverkar 
Muharem Aliosman som härstammar från en alevitisk släkt och är författare till flera böcker 
om aleviternas riter, högtider och trosföreställningar. Förutom Aliosman ser vi andra 
alevitiska aktörer vilka deltar aktivt i reportaget, bland andra en dedé. Fenomenet teké hamnar 
under lupp även i detta program. Aliosman guidar oss till fyra tekéer i östra Rodopi vilka är 
tillägnade helgonen Ottman baba, Elmali baba, Kazer baba och Kaz baba. Programledaren 
Tanya Mateva håller sig mer i bakgrunden och låter det emiska perspektivet träda fram. 

Inledningsvis hör vi instrumental orientalisk musik med perkussion och saz som skänker en 
exotisk stämning medan vi färdas längs en smal landsväg kantad av lummig växtlighet. 
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Etableringsbilderna består av våridyll med pittoreska landskap: en grönskande ås; en å ormar 
sig genom en dal som omfamnas av berg toppade med nakna klippor; vita flingor av 
blommande träd svävar i luften. Vi kommer in i byn Zvinitsa där ett par storkar, en klassisk 
vårsymbol, hälsar oss välkomna. Programledaren presenterar aleviterna som ”en sluten 
religionsgemenskap höljd i mystik”, ”följare av Ali, profeten Muhammeds svärson.”. 
Attributet ”sluten” används även i avsnittets resumé där aleviterna beskrivs som ”en sluten 
religiös gemenskap som långsamt öppnar sig för världen”. Enligt berättarrösten har aleviterna 
kommit ”i vårt land” för hundratals år sedan. I likhet med framställningen i källa 3 signalerar 
detta påstående att aleviterna inte är en del av den inhemska befolkningen utan en främmande, 
invandrad grupp. I ingen av de analyserade källorna berörs hypotesen att missionerande 
dervischer från Anatolien har spridit esoterisk islam bland den lokala befolkningen på Balkan 
(se Gramatikova 2011:205f). Att inte ta upp det känsliga temat om kristnas frivilliga eller 
tvångsmässiga konvertering till islam i samband med Osmanska rikets expansion kan vara 
resultat av en medveten redaktionell avvägning. 

Tv-teamet besöker Muharem Aliosmans hem i Zvinitsa där flera föremål vittnar om den 
alevitiska kulturen: en svartvit stiliserad bild på Fatimas hand, instrumentet saz, ett tiotal 
radband i olika färger och storlekar. Aliosman visar en bektashi-kvinnas folkdräkt. Till 
skillnad från uppvisningen av folkdräkter i källa 3 där konstnärligheten stod i centrum, lyfter 
Aliosman fram ett mystiskt element av kvinnans huvudbonad: ingraverade arabiska symboler, 
vaf, vilka enligt honom har ”en hemlig betydelse”. I likhet med källa 3 ingår ett besök till byn 
kulturhus i reportaget. Aliosman har nämligen samma sysselsättning som Arifov från Bisertsi: 
han är kulturhusets sekreterare och förbereder en etnografisk utställning med föremål ”som är 
karakteristiska för vardagen av alla etniska grupper som har bott här för 100–200 år sedan”. 
Aliosman visar sina böcker och berättar om den alevitiska traditionen mot bakgrunden av en 
drömsk och meditativ elektronisk musik. Scenen har en anmärkningsvärd komposition: På 
väggen bakom Aliosman syns Bulgariens flagga och ett enormt porträtt av landets 
nationalhjälte Vasil Levski11. Aliosman noterar att alevitiska folksagor innehåller ”iranska 
magiska sagor men även sagor som liknar Askungen och Den gyllene flickan hos bulgarerna.” 
Temat om likheterna mellan den alevitiska och ”bulgariska” eller ”kristna” kulturen är mer 
diskret i detta material till skillnad från källa 5. Förutom Aliosmans kommentar om likheterna 
i folksagorna konstaterar journalistens berättarröst att en av aleviternas mest vördade högtider 
är St. Göransdag ”som de kallar Hidirlez”.  

Aliosman definierar aleviterna som ”sufi-muslimer” som skiljer sig från ortodox islam i fråga 
om högtidskalender: ”Förutom Kurban Bayryam och Ramadan Bayryam har de egna högtider 
som är spår av förislamiska kulter som Sultan Nevruz vilket firas den 21 mars, Hidirlez, detta 
är St. Göransdag som även firas av bulgarer, och Ashure. Det görs åminnelser till bortgångna 
alevitiska medlemmar: efter 40 dagar och efter ett år.” Aliosman plaserar alevismen entydigt 
inom kategorin mystiska muslimska brödraskap. Enligt honom är aleviterna ”dervischer”: ”De 
är medlemmar av sufi-orden bektashi som uppstod i Anatolien på 1200-talet och grundades av 
                                                           
11 Vasil Levski (1837–1873) skolades in till kristen munk men ändrade bana och grundade Inre 

revolutionsorganisation vars mål var landets befrielse från Osmanska riket. Han dömdes och avrättades på grund 

av sin upproriska verksamhet. 
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Haji Bektash Veli. Via missionerande dervischer har den trängt in på Balkan och vi är 
arvtagare till denna orden.” Han berör temat om aleviternas slutenhet och ger sin emiska 
förklaring:  

Aleviternas samlingar är egentligen dervischiska. Man bjuder inte in 
utomstående eftersom det är ett brödraskap. Endast invigda får komma in. Där 
praktiseras respektive ritualer som är karakteristiska för sufismen. Alla 
alevitiska byar är i själva verket separata dervischiska gemenskaper vilka leds av 
en äldste, som kallas dedé. 

I likhet med tidigare analyserade källor kontextualiseras alevismen i diskursen om lång 
kulturhistorisk kontinuitet. Den första tekén som visas i inslaget ligger i Kaz Dere som enligt 
Aliosmans beskrivning är en förhistorisk ruinhög. ”Vi har kulturkontinuitet genom 
årtusenden”, konstaterar han. Berättarrösten beskriver tekén som ”helgonets gravkammare”. 
Inne i tekén fångar kameran helgongraven, samt porträtt av Ali, Haji Bektash Veli och andra 
helgon. En tavla visar scenen med Ibrahim som ämnar offra sin son Ismail utanför en oas med 
palmer. Han hindras av en kvinnlig ängel i röd klänning som för en gumse till honom. Vi ser 
även flera kandelabrar där Aliosman tänder ljus efter att ha sagt en bön och visat sin respekt 
inför helgonet. Därefter pekar han på en liten bäck i närheten av tekén och förklarar: 
”Omkring alla türbéer och tekéer som är förknippade med dervischerna finns det heliga källor 
där vattnet aldrig sinar.” 
 

I Kazer baba teké uppmärksammar Aliosman ”ett slags runtecken som förknippas med en av 
av oghuz-stammarna, turkstammarna” som visar varifrån tekéns helgon, en dervisch från 
bektashi-orden, härstammar. Enligt Aliosman finns det en koppling mellan detta tecken och 
värdssymbolen för fred, en treudd omfamnad av en cirkel. Fredsbudskapet är en viktig del av 
bektashi-traditionen, noterar han. I Elmalı baba teké möter vi dede Behchet Ali, en man i 60-
årsåldern. Hans utseende avslöjar inte den religiösa rangen: Ali har mörka byxor, ljusbeige 
skjorta med en penna instoppad i bröstfickan och en blå keps. I likhet med källa 3 och 5 kan 
noteras att de manliga aktörerna från den alevitiska gemenskapen inte uppträder i traditionell 
klädsel medan merparten av kvinnorna gör det. Den religiösa ledaren berättar om aleviternas 
högtider: ”I första veckan av september kommer många människor hit från hela landet. Vi 
anordnar en stor folkfest.” Vid denna högtid slaktas offerdjur till kurban, görs mevle och 
maten delas ut till alla besökare, förklarar Ali. Berättarrösten noterar att komplexet Elmala 
baba är unikt i landet då det innehåller en separat avdelning med Fatimas symboliska grav. 
Aliosman understryker att påståendet att Fatimas öga finns begravt här är ”bara en legend”. 

Aliosman berättar att det religiösa komplexet med teké, moské och plats för övernattning har 
fungerat som ett dervischiskt centrum under fyra sekel: ” Hundratals dervischer har passerat 
här, de har dött här och detta är en del av deras gravstenar.” Gravstenarnas olika utformning 
visar enligt Aliosman att de är tillägnade dervischer från olika ordnar. Gravstenarnas höjd och 
sarkofagernas storlek avslöjar de andliga ledarnas rang, förklarar han. Elmalı baba och de 
första sufi-dervischerna kom enligt legenden från området Khorasan, berättar Aliosman; ”när 
de anlände här, besteg de bergstoppen Svoboda, där de offrade till Tanrı och fördelade 
territoriet sinsemellan.” I detta påstående anknyter Aliosman till hypotesen om schamanistiska 
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element i den alevitiska religionen. Aliosman gör även en koppling mellan den dervischiska 
traditionen och det thrakiska kulturarvet i regionen. Enligt hans hypotes hämtades materialet 
för dervischernas gravstenar från den närliggande Harman Kaya, en äldre thrakisk helgedom. 
”Under oss finns en grotta-uterus som har använts av thrakerna för kultsyften”, berättar han, 
”de lokala människorna, aleviterna, tror att det har varit ingång till en sorts underjordisk stad”. 
Detta påminner om legenden om en underjordisk stad under Demir baba teké som 
Alexandrova-Zangelmi refererar till i källa 2. 

På väg till en av de äldsta tekéerna i Bulgarien, tillägnad Ottman baba, stannar tv-teamet vid 
en mindre känd helgedom, Ali baba teké. Bybon Mejid Mandaji som inte tillhör den alevitiska 
gemenskapen, menar att tekén antas vara byggd på ruinerna av en thrakisk helgedom och 
tillhör bobai-gruppen som har kult till siffran sju. Enligt Evliya Çelebi som besöker platsen på 
1620-talet var 20–30 dervischer associerade med tekén på den tiden, berättar Mandaji. 
Liksom Aliosman kontextualiserar han den alevitiska religionen i diskurserna om sufism och 
den antika thrakiska kulturen. Evliya Çelebis resebok citeras som källa även av Aliosman när 
han guidar tv-teamet i Ottman baba teké. Hans emiska perspektiv vinner ännu mer 
trovärdighet då han hänvisar till historiska källor och kombinerar objektiv med subjektiv 
modalitet. En anonym besökare i Ottman baba teké berättar att han brukar komma till 
helgedomen sedan mer än 20 år för att be om hälsa och bereket. Som vid andra tekéer finns 
här tyglappar som vallfärdande har lämnat. Om denna tradition säger Aliosman att det är ”ett 
spår av den turkmenska schamanismen”. Enligt honom har tyglapparnas färger en symbolisk 
betydelse. 

Kameran fångar under en kort stund en informationstavla vid tekén vars text avslöjar en 
diskurskamp om Ottman babas roll som helgonbeskyddare av alla folkgrupper eller en gazi 
som kuvat den lokala befolkningen under Osmanska rikets expansion.12 Textens innehåll 
kommenteras inte i reportaget men där kan vi konstatera samma motstridiga tolkningar som i 
                                                           
12 Informationstavlans läsbara text lyder: ”Ur hemtraktens förflutna. Vem var Osman baba? Många har velat få 

veta mer om Osman baba till vars ära detta mausoleum (teké) är rest vid byn Trakiets, dock hittills har de inte 

erfarit något. Varför? Tre gånger besökte jag tekén med olika ärenden. Vid de tre tillfällena bad jag den äldre 

hodja berätta för mig vad som stod skrivet i marmorn. För endast han [sades] kunde tolka den svåra arabiska 

skriften. De tre gångerna läste han och tolkade med flit den förmodligen redan inlärda texten på exakt samma 

sätt. Innebörden var följande: ’Osman baba, en stor fältherre [oläsbar text].’ Av allt detta förstod jag att tekén är 

mausoleum till en turkisk krigsherre som hållit rayan [”flocken”, dvs den vanliga befolkningen] i denna region i 

lydnad. Var det så i verkligheten? Tvivel fick mig att ta en bild på inskriften för en mer exakt översättning i den 

orientalistiska avdelningen av Folkbiblioteket [nuvarande Nationalbiblioteket] i Sofia. Det visade sig att Osman 

baba inte alls var ett monster som injagade skräck bland rum-milletens icke-turkiska befolkning utan dess vän. 

Inte bara det. Osman baba var inte alls en militär utan den äldste i en gemenskap (cem) av fattiga fårherdar som 

var lika respekterad av bulgarer och turkar. I inskriften kan man till och med läsa: ’Han sträckte sin hand till 

rayan.’ För vem var det nödvändigt att framställa denna, som det framgår av inskriften, ärofyllda äldste som en 

skräck för rayan? Vem föll inte i smaken dokumenten som talar om de goda relationerna mellan människorna 

från de två folken som visar hur vanliga människor - bulgarer och turkar - har kommit överens under Osmanska 

väldet då de hade nästan identiska intressen?”  
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fallet med Enikhan baba. I likhet med debatten kring bygget av Enikhan baba teke balanseras 
den latenta identitetskonflikten med hänvisning till det antika thrakiska arvet. Aliosman lyfter 
fram ett närliggande megalitiskt komplex ”förknippat med thrakerna” som av lokala aleviter 
uppfattas som ett av Ottman babas underverk. Enligt honom besöks platsen av kvinnor med 
fertilitetsproblem vilket anknyter till hälsodiskursen. Han visar även ”prövningens sten” som 
finns där: ett sluttande, slipat stenblock som liknar det från Demir baba teké. Till skillnad från 
tolkningar om de sluttande stenarnas funktion i källa 1 och 3 där de sägs ladda en med energi, 
framställs prövningens sten av Aliosman som ett redskap att testa hur rättskaffens människan 
är. Vid en annan speciell klippa i området ”går önskemål i uppfyllelse”, påstår Aliosman och 
definierar riten som ”ett spår från turksederna”.  

Liksom källa 5 innehåller reportaget audiovisuellt material om den rituella dansen semah. En 
äldre man, Jemal Durkhan, spelar saz medan Aliosman och hans i reportaget anonyma syster 
demonstrerar dansen semah. Aliosman förklarar att semah betyder ”himmel, universum”; 
sångerna nefes som utförs under ritualer definierar han som ”dervischisk poesi”. I reportaget 
deltar även en äldre alevitisk kvinna, Fatme, som sjunger nefes och skriver egna 
kompositioner och texter. Aliosman understryker musikens betydelse för den religiösa 
traditionen: ”Detta är egentligen alevismens essens - musik, sånger och dans. Men detta är 
andliga och inte folklordanser. De utförs endast under spirituella ritualer.” På frågan vad det 
betyder att vara alevit svarar saz-spelaren Durkhan: ”Du måste vara ärlig. Du får inte stjäla. 
Du får inte göra ont [utan] hjälpa och visa människorna den rätta vägen.” Det kan konstateras 
att Durkhan i likhet med Zeira från källa 5 lyfter fram den etiska aspekten av aleviternas 
självbild. Aliosmans emiska perspektiv som dominerar i reportaget konstruerar alevismen 
huvudsakligen genom diskurserna av sufism, turkisk schamanism och universell världskultur 
men lyfter även fram kopplingar till det thrakiska arvet. 
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Sammanfattning 
Utgångspunkt för denna studie har varit forskningsfrågan Vad kännetecknar alevismens 

synlighet i tv-materialet? med följande specificerande spörsmål: 

Genom vilka semiotiska (språkliga och audiovisuella) resurser skildras och iscensätts 

alevismen? 

Vilka aspekter av den alevitiska kulturen lyfts fram? 

Vilka diskurser genomsyrar narrativen om alevismen? 

Vilka aktörer och perspektiv dominerar? 

För att besvara dessa frågor har jag använt en kombination av kritisk diskursanalys och 
innehållsanalys. Undersökningen av aspekten genre inom dimensionen diskursiv praktik har 
visat att alevismen inte behandlas i program vars huvudsakliga fokus är religion utan 
huvudsakligen i resemagasin. Temat alevism berörs även i ett hälsomagasin samt i ett 
morgonprogram med blandat innehåll. Denna genremässiga profilering påverkar urvalet av 
frågor och aspekter vilka lyfts fram. Den generella tendensen i det analyserade empiriska 
materialet är undvikandet av svåra ämnen som minnet om 1980-talets assimileringspolitik, 
spänningar mellan aleviter och sunni-muslimer, samt andra potentiella konfliktfrågor.  

Genom användningen av audiovisuella semiotiska resurser iscensätts alevismen oftast på ett 
konventionellt sätt med återkommande vår-associationer och pittoreska landskap i lantlig 
miljö, vilket skapar en föreställning om idyll och sätter den demografiska och ekonomiska 
krisen på landsbygden i bakgrunden. I kontexten av genren reseprogram är syftet med detta 
visuella språk tydligen att inspirera tittarna att besöka de framställda platserna. 
Konnotationerna som musikbilderna skapar går i två riktningar: å ena sidan hör vi det 
karakteristiska för det alevitiska kulturen saz-instrument vilket förstärker intrycket om 
gemenskapens säregenhet; å andra sidan används kulturellt mer ”neutral” instrumental musik 
med avslappnande eller meditativ effekt vilket förmodligen underlättar för en bredare publik 
att kunna relatera till programmens innehåll. På så vis inbäddas alevismen som ett exotiskt 
inslag i ett mer känt sammanhang. 

Demir baba teké är ett tema som behandlas i alla källor från den första gruppen vilka berör 
alevismen i Ludogorie-regionen. I källor 1, 2 och 4 står skildringen av Demir baba teké i 
centrum och all information som förmedlas om alevismen träder fram genom denna prisma. 
Demir baba teké framställs som en symbol för interreligiös tolerans och samexistens av olika 
religioner. Andra återkommande diskurser i denna grupp källor är den långa historiska 
kontinuiteten med fokus på det thrakiska kulturarvet, samt hälso-, magi-, mystik- och 
nyandlighetsdiskurser. Kategoriseringen av alevismen som religiös tradition fluktuerar då 
aleviterna delvis framställs som en grupp separat från muslimer och delvis som följare av en 
strömning inom shia-islam. Denna förvirring uppstår förmodligen då sunni utgör den större 
gruppen muslimer i landet och kanske uppfattas som islams inbegrepp. Perspektivet som 
dominerar narrativet om alevism i Ludogorie är det etiska. Alevismens som en religiös 
tradition belyses huvudsakligen i källa 3 där det etiska perspektivet fokuserar religionens 
trosföreställningar med vinkling mot mystik och nyandlighet, medan det emiska betonar 
aleviternas ritualer, högtider, etik och mentalitet. Den dominerande aspekten av den alevitiska 
kulturen i den källan är emellertid den rika folkloren. Potentiella konfliktämnen som den 
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historiska relationen mellan aleviterna och makten i majoritetssamhället får ingen 
fördjupning. 

Skildringen av alevismen i Östra Rodopi fokuserar också gemenskapens tempel, tekén. I den 
gruppen källor presenteras den rituella alevitiska dansen semah. Ett återkommande tema är 
den alevitiska gemenskapens slutenhet.  Angående motiven bakom slutenheten pågår en 
diskursiv kamp mellan det etiska och emiska perspektivet i källa 5. Medan journalisten påstår 
att syftet är att inte förstöra magin, antyds från alevitisk sida att slutenhetsstrategin hänger 
ihop med relationerna till sunni-muslimerna. I källa 6 får vi en annan emisk tolkning av 
gemenskapens slutenhet som pekar på reglerna i dervischiska ordnar. Diskurserna om mystik 
och historisk kontinuitet, med betoning på thrakernas kultur, aktualiseras även i dessa fynd. 
Medan auktoritetsingivande etiska perspektiv i källa 5 vinklar narrativet om alevismens i 
riktning mot dess likheter med kristendom och skillnader från ortodox islam vilket påminner 
om Återfödelseprocessens pseudovetenskapliga diskurs, drar det dominerande emiska 
perspektivet i källa 6 alevismen mot riktning esoterik, sufism, turkisk schamanism och 
universell världskultur. 

Endast i källa 6 medverkar en alevitisk religiös ledare aktivt i programmet och han avslöjar 
ingenting om aleviternas trosföreställningar. Den alevitiska gemenskapens hierarkiska 
struktur behandlas inte ingående i det undersökta materialet. Sparsamma emiska förklaringar 
om figuren dedé/baba förekommer i källa 3 och 6. Även figuren Ali som har en central 
betydelse för alevismen berörs sparsamt. Vi ser hans bild i varenda teké som visas i materialet 
men får sällan någon förtydligande om hans roll inom den alevitiska traditionen. De emiska 
tolkningarna är kortfattade och varierar något: ”vår patron” (källa 3), ”vår gud är St. Ali […] 
svärson till Mohammed” (källa 5). I ett av fynden, källa 2 hör vi ett förvridet etiskt påstående 
att Alis bild föreställer Demir baba som i sin tur varit ”en atlant”. Förekomsten av andra 
uppenbara fel som beteckningarna ”alemanner” (källa 1) eller ”alevriter” (källa 5) vittnar om 
den relativt låga kunskapen om traditionen. 

En religiös minoritets synlighet i publikservicemedia är en viktig demokratifråga. Rätten att få 
synas kan jämföras med erkännandet av rätten att få finnas. På vilka villkor en religiös 
minoritet syns i media talar om vilken makt den ges över narrativet om sin identitet. 
Balkanområdets komplicerade förflutna och osäkra framtid gör det i synnerhet angeläget att 
vara uppmärksam på underliggande ideologiska budskap som påverkar den mediala 
iscensättningen av religiösa minoriteter som den alevitiska gemenskapen. 
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