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Hej.

Vi er glade for, at du har valgt vores malebog 
med motiver fra alevismen.

Under hvert billede finder du en kort 
forklaring.

Nu kan du være kunstnerisk og kreativ og 
have det sjovt samtidigt. 

God fornøjelse.



Zakir
Zakir ledsager Ana eller Dede under en Cem ceremoni med 
sin Baǧlama.



Muhabbet
Muhabbet er betegnelsen for at mødes og tale og filosofere 
om tro og verden. Muhabbet afholdes regelmæssigt i 
alevisme.



Fatma Anas hånd
Fatma Anas hånd våger over os, beskytter og velsigner os.



4 døre 40 trin
For at blive et fuldkomment menneske, må man søge de 
4 døre og de 40 trin. Det er særlige vejledninger til den 
alevitiske vej..



Familie
En familie holder altid sammen og kan godt lide hinanden. 
En familie snakker om alt og løser alle problemer i 
fællesskab.



Can princip
Guds kraft er i ethvert levende væsen. Liv eller sjælen 
betyder „Can“. I alevismen står „Can“ for ligestilling mellem 
alle mennesker uanset deres baggrund, slægt og tro.



Venskab 
Ud over familien spiller venner også en vigtig rolle i vores 
liv. Man skal pleje sine venskaber.



Asik Veysel og Asik Mahzuni Serif
To meget berømte kunstnere og tænkere, Aşık Veysel og Aşık 
Mahzuni Şerif. De skriver og synger mange sange.



Fredsdue
Duen er en fredelig fugl og  symbolet for fred. Pir Hünkar 
Bektaş-i Veli ofrede sig for fred og bliver derfor forbundet 
symbolsk med fredsduen. 



Solidaritet
At kæmpe for de fattige og mennesker uden rettigheder 
er en del af grundlaget i alevismen. Det dyrkes bl.a. ved 
højtider, hvor der deles gaver ud eller doneres penge til 
velgørenhed.



Cem hus
Alle trossamfund har et sted hvor de samles og udlever 
deres tro, såsom i kirken, synagogen, moskee eller et 
tempel. Det alevitiske forsamlingshus hedder Cem huset.



Ligestilling mellem køn
Alevier skelner ikke mellem mænd og kvinder. Begge køn er 
ligestillet og har de samme rettigheder.



Hjælpsomhed
Viljen til at hjælpe er meget vigtig i alevismen. Derfor bør vi 
altid forsøge at hjælpe vores medmennesker.



Nærhed til naturen
I Alevisme viser skaberen sig i skabelsen. Derfor er naturen 
også guddommelig og værdsat. Naturbeskyttelse er derfor en 
meget vigtig opgave.



Baglama
Baǧlama også kaldet Saz er et helligt og specielt 
musikinstrument. Dette instrument understøtter aleviernes 
digte og sange der bl.a. der handler om kærlighed, 
fællesskab, natur og fred.



Pir Hünkar Bektas-i Veli
En meget betydningsfuld og hellig person for alevierne, Pir 
Hünkar Bektaş-i veli, der levede i det 13. århundrede. Han 
elskede naturen og alle mennesker. I Tyrkiet er der en region, 
der er opkaldt efter ham. Han var et fordomsfrit menneske der 
sagde: Du bør ikke diskriminere nogen på grund af deres race, 
deres oprindelse eller deres religiøse overbevisning.



Kærlighed til dyr
Natur og dyr er en del af den guddommelige skabelse. 
Mennesker er ansvarlige for dette og bør arbejde for at 
beskytte naturen og de forskellige dyrearter. Respekt og 
kærlighed til dyr er en vigtig del af den alevitiske tro.



Brødrene Hizir og Ilyas
Den hellige Hızır og hans bror Ilyas hjælper mennesker i nød. 
Man siger, at Hızır er herre over landet og Ilyas er herre over 
vandet. Hızır og Ilyas drak det evige livs vand, og det menes, 
at de aldrig døde og stadig lever. Alevier siger også: „Må Hızır 
være din ledsager.“



Den hellige Ali
Den hellige Ali ( Hz.Ali ) var et fuldkomment menneske. Han 
kæmpede altid for retfærdighed for alle mennesker. Han 
bliver også kaldt „Løveguden“, fordi han er så modig og 
stærk som en løve.



Kærlighed/velgørenhed
Ligesom i kristendommen og mange andre religioner 
er næstekærlighed også i Alevismen en af   de vigtigste 
grundsten.



Stearinlys
Stearinlys ved Cem-ceremoni står for det guddommelige, 
hvilket udtrykkes i Hak, Muhammed og Ali. Lyset står for 
oplysning, videnskab og forståelse.



Kirvelik
Kirvelik betyder på dansk „gudfar“. Det er som regel en god ven 
af familien. Han vil altid hjælpe, beskytte og være der for dem, 
han er gudfar for.



Asure
Alevierne faster i 12 dage i sorgperioden ved Muharrem. 
Derefter tilberedes Asure og deles ud til alle. Asure 
består af 12 ingredienser, som symboliserer samhørighed, 
mangfoldighed og håb.



Rizalik (samtykke)
Rızalık (samtykke) er særlig og betydningsfuld hos 
alevierne. For at en Cem ceremoni eller en officielt alevi-
højtid kan begynde, skal bl.a. dede eller ordfører have 
rızalık (samtykke) fra de øvrige deltagere for at kunne sidde 
på posten eller føre ordet.



Pir Sultan Abdal
Pir Sultan Abdal er en hellig digter, der boede i provinsen 
Sivas i det 16. århundrede. Han var en meget modig mand 
og berømt for sin modstand.



Semah
Der er 12 tjenester under en Cem ceremoni. Én af dem er 
Semah og er en meget vigtig tjeneste under Cem. Ved Semah 
drejer kvinder og mænd sig i en cirkel. Uanset om man er 
gammel, ung, stor, lille, rig eller fattig, drejer alle rundt i en 
fælles cirkel og danner en enhed.



Teslim Tasi
Teslim Taşı symboliserer solen. Solen er den mest 
kraftfulde lyskilde. De 12 spidser i Teslim Tasi står for 12‘er 
symbolikken i Alevismen. (12‘er symbolik = de 12 profeter) 



Trane fugl
Tranen er en smuk fugl. I alevism står den for loyalitet, 
ærlighed og fred. Tranen bliver efterlignet i Semah.



Vi håber, at du havde det sjovt  
med at male billederne og samtidig lære  

en masse om alevismen.
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