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Sammendrag
Sufimesteren Mevlana Rumi ble født i 1207 i Balkh i Persia, men utvandret sammen med
familien til Konya i 1212. Ved farens død overtok Mevlana rollen som religiøs læremester.
Mevlana skrev flere poetiske verker, hvorav Mesnevi er det mest kjente. Her uttrykte han sin
filosofi om kjærlighet, respekt og toleranse basert på islam. Etter hans død 17.desember 1273,
ble Mevlanas mausoleum bygget og det ble senteret for mevleviordenen. Mevlana var aldri
leder for noen orden, men hans etterfølgere samlet seg for å søke opplysning gjennom filosofi
og mystisk kjærlighet. Mevleviordenen spredte seg over hele riket og utover dets grenser. På
1400- tallet utviklet mevleviene sema til et formalisert ritual av koreograferte bevegelser. To
år etter etableringen av den tyrkiske republikken i 1923, ble sufiordenene ulovlige fordi de
religiøse ledernes makt truet den nyopprettede staten. Da Mevlanas mausoleum i Konya
gjenåpnet i 1926, var det som et museum. De religiøse ritualene måtte nå utføres i det skjulte.
I 1953 startet Konyas ordfører og noen mevlevidervisjer årlige semaforestillinger under
navnet Mevlanafestivalen. Festivalen skulle ikke være religiøs, men feire den store poeten
Mevlana. Sema ble del av UNESCOs verdensarv i 2005.
I denne oppgaven forklarer jeg hvordan semaritualet har gått fra å være et religiøst ritual til å
bli ulovlig, før det gjenoppsto som folkedans og turistattraksjon som del av landets
markedsføring av egen kultur og tradisjon. Jeg ser på hvordan museer har blitt brukt i
nasjonsbyggingen, lovgivningens effekt og hvordan Mevlana preger Tyrkia i dag.
I Tyrkia ble jeg møtt av kontrasterende diskurser. Staten fremstiller mevleviordenen som
historisk, at det er folklore, og at det finnes få mevleviaktiviteter utover semaforestillingene.
Det finnes også beundrere av Mevlana som ikke anerkjenner verken sjeiker eller sema, men
som mener lesing og tolking av Mesnevi i lys av Koranen gir den beste innsikten. Kultur- og
utdanningssentre, derimot, etterlever ofte Mevlanas tradisjoner etter beste evne. Der er man
velkommen dersom man helhjertet går inn for å leve som en mevlevidervisj. Til slutt har vi
arrangørene av semaforestillingene som gjerne vil gi turister en autentisk opplevelse.
Definisjoner er et nøkkelord i besvarelsen av min problemstilling om hvordan mevlevienes
semaritual kan være en turistattraksjon støttet av den tyrkiske staten når mevleviordenen er
ulovlig i samme land. Gjennom oppgaven viser jeg hvordan lovgivning kan påvirke måten
kulturelle tradisjoner utøves, vedlikeholdes og omtales på. En annen viktig innsikt er hvordan
kommodifisering av kultur og tradisjoner ikke trenger å bety deres undergang, i dette tilfellet
har det tvert om vært en del av redningen.
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personer som jeg nå ønsker å takke. Takk til Recep og Habibe Demirbas som vekket min
interesse for Mevlana og dervisjene hans ved å ta meg med på Mevlanamuseet under mitt
første besøk i Konya sommeren 2009, og som lot meg få bo i deres ferieleilighet i Konya
under mitt feltarbeid våren 2011.
Takk også til studentorganisasjonen AIESEC Bursa, hvor jeg jobbet frivillig våren 2010, som
gjorde meg oppmerksom på semaforestillingene på kultursenteret i Bursa. Her så jeg ritualet
for første gang og kom året etter tilbake hit som en del av mitt feltarbeid.
Takk til Drammen Sacred Music Festival, som høsten 2010 formidlet kontakt med en
semagruppe fra Istanbul. Takk også til Trude Hella Eide, som gav meg råd og tips på
bakgrunn av sitt antropologiske feltarbeid blant kvinnelige sufister i Konya 16 år tidligere, og
for at hun satte meg i kontakt med min privatlærer i tyrkisk. Min tyrkisklærer fortjener også
en stor takk for hennes hjelp ved å presentere meg for informanter.
Takk til turistinformasjonen i Konya, som bisto meg med brosjyrer og annen informasjon
samt tipset meg om en av mine informanter. Takk til Konya kommune og
Mevlanauniversitetet som henviste meg til et kunst- og kultursenter i Istanbul, og til Bursa
kommune som satte meg i kontakt med dervisjene på kultursenteret i Bursa.
Tusen takk til Aziz Demirbas som har vært en god støtte og tolk under hele feltarbeidet.
Tusen takk til akademikere, tyrkiske og skandinaviske, som har besvart mine spørsmål og i
noen tilfeller henvist meg til informanter. Takk til Arnd Schneider ved Universitetet i Oslo
som via seminarrekken om kunst og antropologi gjorde meg oppmerksom på rollen museer
kan spille i nasjonsbygging og hvordan man ser på ting.
En spesiell takk til den svenske religionsviteren Simon Sorgenfrei som har lest tidlige utkast,
gitt meg gode litteraturtips, nyttige kommentarer og dessuten inviterte meg til å presentere
masteroppgaven under årets konferanse arrangert av European Association for the Study of
Religions i Stockholm 23.- 26. august 2012.

IX

Takk også til Betwixt & Between- redaksjonen for inspirerende kommentarer til min artikkel i
masterstudentenes årbok. Takk også til Antroblikk som gav meg muligheten til å representere
mevlevidervisjer på fotoutstillingen Innblikk ved Kulturhistorisk museum fra 01.september –
30.desember 2012.
Takk til Annika Skattum som ved å invitere meg til hennes workshop i dervisjdans i Oslo
31.aug- 2.sept 2012 gav meg innsikt i hvordan arven etter Mevlana forvaltes selv i min
hjemby.
Takk til alle informanter jeg har vært i kontakt med og som på forskjellige måter har hjulpet
meg i min masteroppgave under feltarbeidet samt besvart e- post da det dukket opp nye
spørsmål under skrivefasen.
Takk også til moren min, Liv Løkegaard Hegerstrøm, som er lærer i barneskolen og som
alltid leser korrektur på oppgavene mine når jeg spør om det.
Sist, men ikke minst, tusen takk til min veileder Arve Sørum som har støttet meg gjennom
hele masterprosjektet og gitt meg verdifulle råd og tips når behovet har meldt seg.
Takk også for økonomisk støtte fra Lise og Arnfinn Hejes fond og SAI studiestipend.
Ansvaret for oppgavens innhold er helt og fullt mitt.

X

Innholdsfortegnelse
1.

Allahu Ekhber! Gud er stor! ............................................................................................... 1

2.

Konya og Mevlana ............................................................................................................. 3
Sema – den religiøse transen/ dansen ..................................................................................... 6
Mevlana og Konya idag ......................................................................................................... 7
Feltet – sufimiljøet i Konya by ............................................................................................... 8
Mevlana - Konyas merkevare .............................................................................................. 10
Islams rolle som relevant kontekst ....................................................................................... 15
Metodiske strategier - meg selv som eget forskningsinstrument ......................................... 17

3.

Mevleviordenens sema – fra ulovlig ritual til lovlig folkedans ....................................... 27
Lovgivining .......................................................................................................................... 27
Semaforestillingenes oppstart .............................................................................................. 31
Museumifisering og omvendt primitivisme ......................................................................... 32
Kreativitet og kulturell improvisasjon.................................................................................. 34
Sufiordenenes situasjon i forandring .................................................................................... 36

4.

Sema og lovgivning i felt ................................................................................................. 39
En ”tilhenger av Mevlana” ................................................................................................... 39
Sufismestudent og forskningsassistent ................................................................................. 40
Semautøver og -lærer ........................................................................................................... 41
Sjeik og postnishin i Konya ................................................................................................. 41
Tidligere musiker ved semaforestillingene i Konya ............................................................ 42
Konyas sjef for kultur og sosiale anliggender ...................................................................... 44
Forskningsassistent i Konya ................................................................................................. 45
Lederen for UNESCOs komité for sema.............................................................................. 46
Restaurant som arrangerer semaforestillinger ...................................................................... 46
Kontrastrerende diskurser .................................................................................................... 47

5.

Semaforestillinger ............................................................................................................ 51
Semaforestilling på Mevlana kultursenter............................................................................ 51
De syv delene i sema ............................................................................................................ 52
De fire hilsningene ............................................................................................................... 53
Semaseremonien avsluttes.................................................................................................... 55
XI

En uvanlig forestilling i Konya ............................................................................................ 56
Forestillingene i Istanbul ...................................................................................................... 57
Forestilling med Istanbul Live Production ........................................................................... 57
Forestilling på Hodja Pasha.................................................................................................. 58
Forestilling med Hasan Dedes gruppe ................................................................................. 59
Forestillingene i Bursa ......................................................................................................... 60
Danseforestillingen Fire of Anatolia ved Antalya ................................................................ 61
Semaforestillinger kontra sema i det private ........................................................................ 62
Mevleviers meninger om semaforestillinger ........................................................................ 63
Hvem er tilskuerne og hva mener de? .................................................................................. 64
Sema – en form for dans? ..................................................................................................... 65
Fra religiøs transe til underholdning .................................................................................... 67
6.

Mevlevier idag.................................................................................................................. 69
Første møte med et mevlevitekke i Istanbul......................................................................... 69
Velsignede måltider.............................................................................................................. 70
Semaopplæringen på tekke i Istanbul................................................................................... 70
Tradisjon og fornyelse .......................................................................................................... 71
Mevlevier i Bursa ................................................................................................................. 72
Semaopplæring på Bursa kultursenter.................................................................................. 72
Semaøvelser i Bursa - med kvinner...................................................................................... 73
Sema på en dergah i Konya – med menn ............................................................................. 74
Sema i en studiegruppe for kvinner i Konya ........................................................................ 76
Mevlana- arrangementer i Konya ......................................................................................... 78
Teaterforestillingen ”Mevlana ankommer” .......................................................................... 80
Mevlanas påvirknining i dagens Tyrkia ............................................................................... 81

7.

Fra religiøst ritual til folkedans

- og tilbake igjen ................................................... 83

Litteraturliste ........................................................................................................................ 90
Illustrasjoner ....................................................................................................................... 100
Vedlegg 1: Utvalgte resultater fra spørreundersøkelsen ved Mevlana kultursenter .......... 106
Vedlegg 2: Dervisjdans i Oslo ........................................................................................... 112

XII

Illustrasjoner
Figur 1. Kartet viser plasseringen av Konya, Bursa, Istanbul og Antalya i Tyrkia. .............. 100
Figur 2. Kartet viser historiske mevlevisentre ....................................................................... 100
Figur 3. Bildet viser Mevlana og Mevlanamuseet på en kakeboks ........................................ 101
Figur 4. Antropologen foran trær formet som semazen i bydelen meram, Konya ................ 101
Figur 5. Semazendukke på et kjøpesenter i Konya ................................................................ 102
Figur 6. Reklameplakater for sema i taksim, Istanbul............................................................ 102
Figur 7. Forestilling i Konya .................................................................................................. 103
Figur 8. Forestilling med Hasan Dedes gruppe i Istanbul ...................................................... 103
Figur 9. Forestilling på kultursenteret i Bursa........................................................................ 104
Figur10. En kvinnelig dervisj lærer sema i Istanbul .............................................................. 104
Figur11. Forestilling med Istanbul Live Production i Istanbul .............................................. 105
Figur12. Forestillingen ”Mevlana ankommer” i Konya ........................................................ 105

XIII

XIV

1.

Allahu Ekhber! Gud er stor!

Klokken er ett og et av de fem daglige bønneropene høres gjennom vinduene i tekke1,
sufistenes møtested. Mevlevidervisjene2 sitter stille på stoler langs veggene i stuen når
sjeiken3 Ayşe4 kommer inn i rommet. Dervisjene gjør sin hilsen, ved å plassere den høyre
stortåen over den venstre og bukke med høyrehåndens fingre spredt over brystets hjerteside.
Ayşe setter seg på en sofabenk og dervisjene begynner å synge og spille instrumenter. En av
de kvinnelige dervisjene reiser seg fra stolen sin og stiller seg foran Ayşe på gulvet med sine
høyre tær over de venstre. Dervisjen bukker til sin spirituelle guide med armene krysset over
brystet5 for å få tillatelse til å begynne sema. Ayşe bukker tilbake og legger en hånd på hjertet.
Dervisjen er iført en grønn drakt som ligner den tradisjonelle hvite tennure6, svarte skinntøfler
og et matchende sjal over håret. Hun står alene midt på gulvet. Armene hennes går fra
kryssede over skuldrene, nedover langs kroppen, rettes ut foran livet og løftes så oppover.
Med åpne armer roterer hun fra høyre til venstre for å omfavne universet7. Hennes høyre hånd
er strukket oppover med åpen håndflate, mens den venstre armen peker nedover. På denne
måten tar hun imot Guds kjærlighet, som passerer hjertet før den distribueres til tilskuerne og
andre medmennesker. Hun oppløses så i guddommelig eksistens (International Mevlana
Foundation 2010). Musikken stopper og dervisjen stopper sin virvling. Hun avslutter med
dervisjhilsenen til Ayşe. Dervisjen har nettopp gjort sema, som betyr å høre på musikk,
bevege seg i takt med begeistringen den skaper og gå inn i ekstase og virvling (Can
2009:205). Semaseremonien fortsetter med zikr8, en bønn hvor Guds navn repeteres på en
kraftfull måte i den hensikt å oppnå ekstase og komme nærmere Gud. En mann med tung og
hivende pust sier Al- på innpust og – llah på utpust. En kvinnelig dervisj repeterer Guds navn
1

På tyrkisk er det en rekke ord som beskriver møtesteder for sufister. Blant mine informanter ble ordene tekke og
dergah brukt om hverandre. En dergah er et tekke med en tilhørende grav, noe dette tekke ikke har.
2
Dervisj refererer til et initiert og aktivt medlem av en sufigruppe, kalt tarikat på tyrkisk. Mevleviene er en slik
tarikat, en retning innen sufismen.
3
Sjeiken har den høyeste posisjonen blant dervisjene og er lederen av tekke. Han eller hun ses som en
representant for Mevlana og er en spirituell guide i ordenen.
4
Alle navn på informanter er pseudonymer.
5
De kryssede armene representer Guds unikhet.
6
Tennure er den fotside hvite drakten som ligner en kjole, og som brukes av semazen under semaseremonier.
Den symboliserer dervisjens omsvøpte lik. De fargede draktene som brukes her har snittet til tennure, men
skiller seg fra dem ved deres mønster og farge. Ayşe har selv designet og sydd dem med stoff etter de
kvinneliges dervisjenes ønske.
7
Ifølge en offisiell tolkning, som beskrevet på nettsidene til International Mevlana Foundation, opprettet av
Mevlanas etterkommere.
8
Zikr kan forklares som en slags hyperventilering, og gjøres forskjellig mellom sufiordenene. På den ene siden
av skalaen finner vi mevlevienes fredelige virvling og på den andre siden er Rufai, som kutter seg med sverd
(Eide1995:28). Begge metodene skal føre til samme mål- en transe som forener dem med Gud.

1

med stadig mer hivende og høylytt pust. Hun hopper opp og ned på stolen hun sitter på og sier
”La ilahe illallah”, ”det er ingen Gud utenom Allah”. Dette repeteres av alle mens de holder
den ene armen foran seg og beveger den opp og ned sammen med hodet i takt med inn- og
utpustene. Ayşe synger så leppene rister mens hun gynger raskt frem og tilbake mot veggen.
Hay, hay, hay9 repeteres rytmisk og høylytt. Seansen når et emosjonelt klimaks idet noen av
dervisjene har øynene fulle av tårer og gråter så leppene rister, mens andre skjelver kraftig.
Musikken stopper. Dervisjen som hoppet på stolen stilner, bøyer seg ned, er tydelig sliten og
gråter. Sangen høres stadig svakere mens den høylytte pustingen tar mer og mer over. Sjalet
faller av håret til dervisjen som virvler midt på gulvet. Det faller ned på gulvet, men hun
fortsetter uanfektet å snurre. Nå begynner flere av dervisjene, både menn og kvinner, å virvle
på rekke bak hverandre. Mens dervisjene snurrer, repeterer de Guds navn inni seg; Al- lah,
Al- lah.

9

Det betyr ”den levende” (Raudvere 2002:14).

2

2.

Konya og Mevlana

Jeg har nå beskrevet sema, selve metonymet10 for mevleviene, slik det gjøres ved et tekke i
Istanbul. Selv om flere av informantene11 mine omtalte semaritualet som glasuren på en kake
bestående av sufisme, der det viktigste er ingrediensene i kaken er sema hovedfokus for
oppgaven min. Fordi sema er så nært knyttet til mevleviordenen, vil jeg omtale en del av
sufistenes lære, tradisjoner og praksis. Jeg kommer også til å komme inn på andre områder
hvor Mevlana preger Tyrkia i dag, som Konyas bybilde og turismestrategier samt
mevleviaktiviteter i dag. Problemstillingen jeg vil svare på i løpet av denne oppgaven, er:
Hvordan kan mevlevienes semaritual være en turistattraksjon, støttet av den tyrkiske staten,
når mevleviordenen er ulovlig i samme land? Dette er et paradoks som jeg vil forklare ved å
belyse ulike perspektiver ved hjelp av deltagende observasjon, intervjuer og dokumentanalyse
av turistbrosjyrer og øvrige litterære kilder. Forskningsprosjektet fyller et kunnskapshull,
ettersom jeg gjennom omfattende reserach har funnet svært lite om hvordan mevlevier
praktiserer religionen sin i Tyrkia i dag. Jeg har kun funnet to forskningsstudier om sufisme i
Konya; Thrulkill (2009) sin tidsskriftsartikkel om Mevlanafestivalen samt Eide (1995) sin
hovedoppgave om kvinnelige sufister i Konya. Nikolaisen (2004) og Basak (1992) har skrevet
om mevleviritualer i Istanbul. Det finnes mye litteratur om ordenens lære, tradisjoner og
historie, men dagens praksiser er lite beskrevet, antagelig som et resultat av lovgivningen som
gjør det vanskelig. Denne oppgaven gir dermed økt innsikt samtidig som den bidrar til å
belyse den eksisterende empirien på feltet samt de teoretiske perspektivene jeg benytter.
Teorien er knyttet til temaene turisme, markedsføring, diskursanalyse, etnografiske museer,
danseantropologi og folklore. Jeg benytter en temasentrert tilnærming, som vil si at jeg i hvert
kapittel sammenligner informasjon fra flere informanter om et bestemt tema. Jeg ser på
situasjonen i dag, forskjellen på sema som folkedans og som religiøst ritual og hvilken rolle
kultur- og utdanningssentrene spiller i Tyrkia i dag. Kapitlene om semaforestillinger og
mevlevier i dag er i hovedsak empiriske, mens kapitlet om historie og lovgivning i hovedsak
bygger på litterære kilder. Kapitlet tjener som bakgrunnsinformasjon for å forstå
sufiordenenes premisser i dagens Tyrkia, og er dermed viktig for forståelsen av feltet og
resten av oppgaven.

10

Et metonym er en enhet som står for en annen. I dette tilfellet er sema et metonym for mevleviordenen, fordi
ordenen først og fremst assosieres med den virvlende dervisjen i sin karakteristiske rituelle bekledning.
11
En informant er en person som har relevans for miljøet jeg studerer og som gir meg informasjon.

3

Fra 4.januar til 24.mai 2011 gjorde jeg feltarbeid i Tyrkia om mevleviordenen, hovedsakelig i
Konya. Konya by har det femte største innbyggertallet i Tyrkia og er den største byen i Konya
kommune, som er landets største kommune når det gjelder areal. I de siste årene har byen
skiftet fra å være et jordbrukssamfunn til å bli en industriby, men stedet har vært bebodd siden
tidlig steinalder. Gjennom historien har det bodd flere befolkningsgrupper av betydning i
dette området, og det er funnet utgravninger fra flere historiske perioder. Byen har hatt
forskjellige navn gjennom historien; i den romerske perioden var Konya den viktige byen
Ikonium. I 1076, da området var under tyrkerne, var byen hovedstaden i sultanatet av Rom,
også kalt seldsjukkimperiet (Bakırcı 2010). Det var i denne perioden, i 1212, at Mevlanas
familie utvandret til Konya fra Balkh, via flere andre steder. På den tiden var Balkh en del av
det persiske riket og i dag ligger provinsen mellom dagens Tajikistan og Afghanistan. På
grunn av den mongolske invasjonen dro Mevlanas far, som var en respektert læremester,
sammen med familien og nære venner. Familien ble invitert av sultanen av seldsjukkimperiet
til å bosette seg i hovedstaden Konya, noe de gjorde. Mevlanas far holdt forelesninger på
religiøse skoler i byen inntil sin død i 1231 (Bakırcı 2010). Mevlana overtok som 24- åring
farens rolle som en respektert religiøs læremester i Konya. Som Lewis (2008:9) skriver,
trengs en hel karavane for å bære Mevlanas navn, fordi han har så mange av dem. Hans navn
ved fødselen var Mohammed Jalaladdin, men han er mest kjent som Mevlana eller Rumi.
Tilnavnet Rumi betyr ”Fra Rom” og kommer av at han bodde i hovedstaden i sultanatet av
Rom. Navnet Rumi brukes mest i Europa og USA, mens i Tyrkia er navnet Mevlana det mest
brukte. Det betyr ”vår mester” og var et navn han fikk da han begynte som foreleser i Konya.
I denne oppgaven bruker jeg, forutenom i direkte siteringer, konsekvent navnet Mevlana for å
unngå forvirring.
I 1244 møtte Mevlana dervisjen Shems av Tabriz, som skulle bli hans spirituelle og
filosofiske lærer, diskusjonspartner og gode venn. De to var alltid sammen, noe som skapte
mye sjalusi fra Mevlanas øvrige omgangskrets. Shems ble derfor drept tre år senere. Mevlana
kledde seg da i en grå turban og svart kappe og henga seg til guddommelig kjærlighet
gjennom sema. En dag Mevlana passerte gullsmeden Selahaddin Zerkubi, falt han i transe og
gjorde sema til gullsmedens hammerslag. Deretter samarbeidet de i ti år, frem til Selahaddins
død i 1258. Etter dette knyttet Mevlana seg til en av sine etterfølgere, Chelebi Husameddin,
som ble hans veileder og nære venn. Det var han som fikk Mevlana til å forfatte sitt viktigste
4

poetiske verk, Mesnevi, og som skrev boken på diktering fra Mevlana (Önder i.d.:12-18 og
Bakırcı 2010:16-20).
Mevlanas dødsdag12, 17.desember 1273 kalles Shab-i Arus, som betyr bryllupsnatta, fordi
Mevlana da ble gjenforent med sin elskede Allah (Bakırcı 2010). Hvert år markeres Mevlanas
død med en ti dager lang festival i Konya, som besøkes av rundt 40 000 personer fra hele
verden13 (Samtale med turistinformasjonen i Konya). Året etter Mevlanas død ble det reist et
mausoleum, et såkalt türbe14 . Denne er en del av Mevlanamuseet i Konya. Hit kommer det
ca. to millioner besøkende årlig, og antallet øker stadig. Mevlana er hovedgrunnen til at
turister besøker byen. Mevlana selv var aldri leder for noen orden, men hans mystiske
tilnærming til islam samlet folk som søkte opplysning gjennom filosofi og mystisk kjærlighet.
Etter Mevlanas død overtok Chelebi Husameddin ledelsen av Mevlanas etterfølgere og dannet
mevleviordenen. Familienavnet Chelebi ble tittelen som gis til mevlevienes leder. Ved
Chelebis død i 1284, overtok Mevlanas sønn Sultan Walad tittelen som Chelebi (Önder
i.d.:22). Helt siden da har ordenen blitt ledet av en av Mevlanas mannlige etterkommere.
Mevleviordenen spredte seg over hele seldsjukkimperiet og senere det osmanske riket (som
illustrert i figur 2), men Konya forble hovedsenteret. Innen Adil Chelebi ble ordenens
overhode i 1421, hadde flere ordener fått fotfeste i Tyrkia. For å skille mevleviene fra andre
retninger innen sufismen, omstrukturerte Adil mevlevienes prinsipper og sema, uten å avvike
fra dets opprinnelige form (Şimşekler 2007:49). I løpet av 1500- tallet hadde det utviklet seg
seks nivåer innen mevleviordenen. Den første er muhip, som vil si en sympatisør, og som nok
er dekkende for de av mine informanter som kaller seg elsker eller tilhenger av Mevlana.
Atasoy (1992:261) skriver at disse sympatisørene ble kalt can mens de var under opplæring.
Can betyr sjel eller levende person, og er også et vanlig personnavn i Tyrkia. Medlemmene i
mevlevigruppen jeg møtte i Istanbul omtalte hverandre som can, men jeg hørte ikke denne
betegnelsen andre steder. Etter denne første tittelen kan man gjøre seg fortjent til titlene
dervisj, dede, halife, sjeik og til slutt chelebi (Atasoy 1992:261). Sjeiken er vanligvis lederen
av en gruppe mevlevier, mens chelebien er lederen av alle verdens mevlevier. I dag er det
Faruk Hemdem Chelebi, 22.generasjons etterkommer av Mevlana og det 33. medlemmet av
Chelebi- familien, som leder mevleviordenen (Mevlana.net 2012). Som Şimşekler (2007:51)
skriver, utøver Mevlanas etterkommere hans filosofi ved å bruke internett til å spre Mevlanas
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Ifølge Delaney (1991:317) glemmes ofte bursdager, mens døden ses som en mer verdig fødsel, som huskes og
feires.
13
Videre er det om sommeren ti tusen besøkende i løpet av èn lørdag.
14
Türbe er en grav eller et mausoleum hvor personer av religiøs viktighet er begravd.
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budskap over hele verden. Selv om det ikke er veldig vanlig å være aktiv i en sufiorden i
Tyrkia, er det som Silverstein siterer Crapanzano på, nemlig ”perifert men på ingen måte
urelatert til folk flest” (Silverstein 2007:40, min oversettelse).
Mevleviordenen er en sufiorden, kalt tasavvuf på tyrkisk. Sufismen kan kort beskrives som
den mystiske retningen i islam, som består av både sunni og shia muslimer. Et sufibrorskap
tar vanligvis navnet til sin grunnlegger, pir. I Konya finnes flest grupper av naksibendi og
kadiri, men mevlevier og rufai er også vanlig (Eide 1995:21). Ifølge Şimşekler (2007:51) går
sufistenes lære ut på å veilede mennesker til å oppdage sin indre dybde ved hjelp av
selvtrening, lære dem å være i harmoni med seg selv og å dømme etter innhold heller enn
form. Deres mål er å kontrollere sine lyster og være til hjelp for menneskeheten. Som
Sorgenfrei (2011:257) forklarer er det uenighet om sufismen uttrykker selve essensen i islam,
om sufisme avviker fra islam eller om sufisme bør oppfattes som en universell mystikk som
ikke kan begrenses til islam. Retningen var en folkelig reaksjon på en stadig strengere og
formalistisk islam, hvor religiøs hengivenhet skulle motiveres av kjærlighet heller enn frykt.
Ordenens virke fortsatte gjennom hele den påfølgende osmanske tiden og frem til alle
sufiordener ble ulovlig i 1925. I kapitlet om lovgivning og ”museumifisering” vil jeg gå
grundig inn på dette.

Sema – den religiøse transen/ dansen
Sema oppsto i Bagdad flere århundrer før Mevlanas tid. Det var en måte å komme i kontakt
med Gud på og besto av spontane kroppsbevegelser inspirert av mystisk poesi og musikk.
Noen av bevegelsene lignet dans, men ble ikke definert som dette ettersom dans var forbudt i
islam. På 1400- tallet utviklet mevleviene sema til et formalisert ritual av koreograferte
bevegelser (Gamard 2009). Ritualet har fascinert mange gjennom tidene, og vestlige reisende
har beskrevet dervisjene og ritualet deres langt tilbake i tid (se for eksempel Brown (1968
[1927]). På turistinformasjonen i Konya fikk jeg en brosjyre om sema, skrevet av Mevlanas
nå avdøde etterkommer Dr. Celaleddin Bakır Chelebi. Han beskriver sema som en union med
Gud hvor man er i ekstase og bekrefter ovenfor sin Gud at man er hans disippel. Han forklarer
at dagens vitenskap viser at alt i denne verden roterer og at atomenes elektroner og protoner
utgjør strukturen av den minste partikkel. Ved hjelp av sema kan vi la vår sjel delta i denne
omdreiningen sammen med alle jordens skapninger. Chelebi (i.d.) skriver at sema
representerer menneskenes mystiske reise gjennom sinnet og kjærligheten til det perfekte.
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På nettsiden Dar- Al- Masnavi kan man lese at sema kun er autentisk dersom det gjøres i et
formålsbygget semarom i et mevlevi tekke og er ledet av en sjeik eller semaleder kalt
postnishin, utnevnt av mevlevienes høyeste autoritet, Maqâm-i Chelebi. Videre må
musikerne og de virvlende dervisjene ha gjennomgått mevlevienes initiering, opplæring og
utdanning, og alle må repetere Guds navn inni seg mens de utfører seremonien (Dar-AlMasnavi). I konklusjonen ser jeg nærmere på i hvilken grad semaforestillingene er autentiske.

Mevlana og Konya idag
Etter den tyrkiske statens opprettelse hadde ikke mevleviene lovlige steder å utføre
semaseremonien, og få var interessert i ritualet. Derfor søkte de ifølge Nikolaisen (2004) nye
arenaer for utøvelse av semaritualet. I utlandet fant de både interesserte publikummere og
økonomiske midler til å reise. Dette, i tillegg til den tyrkiske regjeringens etter hvert løsnede
restriksjoner i forhold til semaritualet, hjalp til med å spre ordenen verden over. Mevlana er
nå den mestselgende poeten i USA, og hans lære er også svært populær i Midtøsten og
Europa. Tilhengere av sufisme, de med en mystisk tilnærming til religion eller New Age
spirituelle ser alle Mevlana som en av verdens største spirituelle lærere (Lewis 2008:1).
Mevlanas poesi brukes av spirituelle på samme måte som andre bruker selvhjelpsbøker, og
mange dansere er også inspirert av mevleviordenens semaseremoni (se for eksempel Barber
1986). Ikke bare reiser dansere og spirituelle til Tyrkia for inspirasjon, men de virvlende
dervisjene turnerer selv over hele verden (se for eksempel Erguner 2005 og Nikolaisen 2004).
I Oslo har vi Rumifestivalen som har blitt avholdt hvert år siden Rumiåret 2007, og
workshops i dervisjdans som arrangeres jevnlig av en norsk transpersonlig, kunst- og
danseterapeut (se vedlegg 2). Den amerikanske mevlevisjeiken Ibrahim Gamard, som selv har
konvertert fra kristendommen til islam, forteller i et intervju at mange amerikanere elsker
Mevlana for hans ekstatiske spiritualitet og guddommelige kjærlighet, men at de ville
foretrekke at han ikke var muslim (Dugrichilov 2010). Thrulkill (2009:34) beskriver sitt
besøk på et tekke i Konya under Mevlanafestivalen. Hun treffer her deltakere fra hele verden
og snakker med en mann fra Taiwan. Han kaller seg mevlevi og gjør sema for å komme i
kontakt med alt i universet, men forteller henne at han ikke tror på noen Gud. Likevel bruker
han Mevlanas lære for å komme i kontakt med en opphøyd enhet. Det er ikke helt uvanlig
blant vestlige å kalle seg mevlevi uten å være muslim. Et par av mine tyrkiske informanter i
Konya underbygget dette ved å forklare at Mevlana representerer kjærlighetens religion,
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dermed trenger man ikke tro på noen Gud for å være mevlevi. Et kjent sitat av Mevlana taler
imidlertid imot dette; ”I am the slave of the Qur´an for as long as I am living. I am dust on
the path of Muhammad, the Chosen One. If anyone interprets my words in any other way, I
deplore that person and I deplore his words” (Akman 2007:41).
Selv om den tyrkiske staten er sekulær, betyr det ikke at innbyggerne er det. Det at de fleste
tyrkere er muslimer, vises på deres ID- kort som de må ha på seg til enhver tid. Turan
(1991:39) skriver at hvis en tyrker har et tyrkisk eller muslimsk navn, hvis hans foreldre anses
for å være muslimer, og hvis han ikke tilhører en annen religion, da er man regnet som
muslim. Dette gjelder, ifølge Turan, selv om den tyrkiske innbyggeren selv anser seg for å
være ateist. Med denne definisjonen er det kanskje ikke overraskende at hele 99 prosent av
den tyrkiske befolkningen er muslimer. På gatene i Konya vil jeg anslå at over en tredjedel av
kvinnene bærer hijab og lange, fotside kåper. Kultur- og turisme- ministeriet beskriver Konya
som den mest konservative og religiøse plassen i landet (Turkish Ministry of Culture and
Tourism: 2012a).

Feltet – sufimiljøet i Konya by
Konya ligger i et fjellområde, 3-4 timers kjøring nord for den tyrkiske badebyen Antalya. I
Konya er det kaldt og surt den første delen av året. Til tider snør det, men det er såpass
sjeldent at skolene tar noen dagers snøferie dersom det snør ekstra mye. Det er vanlig å varme
opp hus med kull, derfor lukter det kull i store deler av byen frem til og med april måned.
Under feltarbeidet bodde jeg i en vanlig boligblokk i utkanten av Konya.
Tre av de viktigste bygningene for mitt feltarbeid, men også for Konya som turistdestinasjon,
er Mevlanamuseet, Shems grav og Mevlana kultursenter som ligger like ved hverandre i
sentrum av Konya by. Som en del av Mevlanamuseet er Mevlanas mausoleum, den grønne
domen. Mausoleet ble etter hvert bygget på slik at det ble et tekke for dervisjer. Her var det
enkle rom for dervisjene og deres spirituelle leder sjeiken, kjøkken og semahane, hvor
semaritualet ble utført. Stedet måtte stenges da republikken ble grunnlagt og ordenen ble
ulovlig, men det fikk gjenåpne som et museum to år etter og er nå åpent for turister og andre
mot en liten inngangsavgift. Før man går inn, må man ta på seg skoposer, og som kvinne må
man også dekke til håret, da en del av museet er moské. Her kan man se voksdukker av
dervisjer iført sikke og tennure, sittende rundt et spisebord på det som en gang var dervisjenes
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kjøkken. Man kan også se dervisjenes celler, semahane, bibliotek og hage. Rommene er bl.a.
fylt med flere sarkofager med utskjæringer i tre, Mevlanas klær og bøker, utsmykkede
Koraner og Mesnevier15, knyttede tepper, musikkinstrumenter og litt av skjegget til profeten
Muhammed. Noen hundre meter bortenfor ligger graven til Shems av Tabriz, som var
Mevlanas spirituelle læremester, venn og diskusjonspartner. Han kom fra Tabriz, men bosatte
seg i Konya for å være nær Mevlana. Thrulkill (2009:35) forteller om et møte med en kvinne
som kom fra Iran til Konya som pilegrim. Hun fortalte at de på veien stoppet ved Shems grav
i Tabriz for å ære han og bringe hans hilsner til Mevlana i Konya. Iranere mener at Shems er
begravet i Tabriz, mens tyrkere mener han er begravet i Konya. Mevlana kultursenter ble
åpnet under Mevlanafestivalen i 2004 og er bygget for semaforestillinger (Bakırcı 2010:107).
Disse kommer jeg tilbake til i kapittelet om semaforestillinger. Ved siden av Mevlana
kultursenter står et monument over martyrene fra uavhengighetskrigen som førte til at Tyrkia
ble en selvstendig republikk. Mellom disse bygningene ligger Konyas turistkontor i en
gammel bygning fra den osmanske tida. Området er preget av små suvenirbutikker som selger
alt fra bøker om Mevlana til nøkkelringer med semazen. Det er i dette området det er flest
turister. Fire av mine informanter har sine virksomheter her og er involvert i turismen knyttet
til Mevlana.
Bybildet i Konya er preget av markeder hvor klær, frukt og grønt selges billig. Mange menn
har små traller hvor de selger börek16, simit17, små juicekartonger og vannflasker. De moderne
kjøpesentrene med dyre, vestlige merker er en kontrast til resten av byen. Der finnes også
innendørs skøytebane, spillområde med bowling og kino. På senteret Kule Site kan man ta
heisen opp i et utsiktstårn og dermed få utsikt over hele byen. Blokkene står tett i tett, med
Mevlana kultursenter, Mevlanamuseet og Dedemann hotell som markante bygninger i tillegg
til de utallige moskeene med minareter som fem ganger daglig kaller til bønn. Utenom
kjøpesentrene finnes det få kafeer, bortsett fra tesalongene hvor det er upassende for kvinner å
være. Utesteder med alkoholservering så eller hørte jeg aldri noe om. Maten som selges er
tradisjonell, tyrkisk mat.

15

Mesnevi har, i likhet med Mevlana selv, flere variasjoner av navnet og dets skrivemåter. Egentlig er Mesnevi
navnet på typen vers Mevlana benyttet seg av og det finnes flere berømte mesnevi- samlinger. Likevel er
Mevlana så populær at man ikke trenger spesifisere hvilken mesnevi man snakker om (Sorgenfrei 2010:80).
16
Börek er en slags pai med fyll eller innbakte rundstykker.
17
Simit et slags rundstykke med hull i midten. Det er dekket av sesamfrø.
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Mevlana - Konyas merkevare
Harvey (2001) skriver om kultur og historie som en type vare, og om hvordan europeiske byer
bygger på egen kultur og historie i markedsføringen av seg selv for turister. Som Greenwood
(1989: 172) skriver, virker det logisk at alt som selges må ha blitt produsert ved hjelp av land,
arbeidskraft eller kapital. Dette kommer klart frem når det er snakk om for eksempel suvenirer
hvor Mevlana er avbildet. Men hva med de tilfellene hvor turister ønsker å reise et sted på
grunn av lokal kultur, historie eller tradisjoner? For eksempel når de vil reise til Konya for å
se de virvlende dervisjene? Greenwood (1989:173) skriver at økonomer og planleggere som
har med turisme å gjøre tradisjonelt har sett dette som en naturressurs, eller som en del av hva
han kaller ”kom igjen”- faktoren, som i neste omgang fører til inntekter for hoteller, transport
og suvenirbutikker. I likhet med Greenwood finner jeg det mer hensiktsmessig å se denne
lokale kulturen som en type vare i seg selv. Han skriver at en fundamental karakteristikk ved
det kapitalistiske systemet er at alt som har en pris, kan kjøpes og selges og dermed behandles
som en vare. Dette er tilfellet når det tilbys billetter til semaforestillinger, en tjeneste
konsumert på stedet, eller ved kjøp av inngangsbilletter til Mevlanamuseet. Men hva med når
turister kommer til Konya for å se de virvlende dervisjene, på gratisforestillinger? Eller når
nyreligiøse kommer til Konya for å gjøre research om Mevlana, bo i nærheten av Mevlana og
være en del av mevlevienes religiøse fellesskap? Det er ikke snakk om en vare i tradisjonell
forstand, men en måte Konya legger til rette for turister slik at kommunen i andre omgang
tjener på husly, guidede turer og suvenirer. I avisen Aften var det nylig en diskusjon rundt hva
Oslo bør promotere seg som. Dagens slagord er ”capital of culture and nature”, og ved omtale
av idrettsarrangement brukes ”World winter capital”. Omdømmeeksperten Jarle Aabø mener
ingen av disse fungerer, fordi turister ikke reiser til Oslo på grunn av naturen, som er finere på
vestlandet og i nord. Han har heller ikke inntrykk av at Oslo er verdens kulturnavle (Gran i
Aften 21.03.2012). Utgangspunktet for denne typen markedsføring er ifølge Harvey tett
knyttet til enerett:
All rent is based on the monopoly power of private owners of certain portions of the globe. Monopoly
rent arises because social actors can realize an enhanced income- stream over an extended time by
virtue of their exclusive control over some directly or indirectly tradeable item which is in some
crucial respects unique and non- replicable (Harvey 2001:395).
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Omdømmeeksperten oppfordrer derfor Oslo til å lansere slagordet ”the capital of Edvard
Munch”. Det er unikt, sant og noe som vil sette Oslo på verdenskartet, mener han (Gran i
Aften 21.03.2012). Det er nettopp dette Konya kommune har gjort når de promoterer Konya
som byen hvor den verdenskjente poeten Mevlana bodde det meste av sitt liv. Selv om både
iranere, afghanere og tadjikere også har eierskap til Mevlana, er det i Konya vi finner hans
grav og museum. Det var også her han utviklet seg som spirituell læremester, og det var her
mevleviordenen oppsto. På internettsidene til det tyrkiske ministeriet for kultur og turisme
finner jeg en rapport om landets turismestrategi fra 2007- 2023, hvor et av punktene heter
nettopp ”Strategi for merkevarebygging av byer”. Det skrevne målet er å markedsføre byer
rike på kulturell og naturlig arv for å kunne gjøre dem til turistattraksjoner (Turkish Ministry
of Culture and Tourism 2007:34). Blant målsetningene finner vi at kulturell turisme skal
gjenopplives og at det skal gjøres en innsats for å øke interessen for Konya gjennom kulturell
profilering. Videre skal lokale begivenheter utvikles på linje med internasjonalt aksepterte
standarder. Lokaler og andre fasiliteter skal bygges for å vise frem kulturelle og kunstneriske
forestillinger. Det vil gjøres tiltak for å øke bevisstheten blant lokale innbyggere om verdien
av å bevare både fysisk og abstrakt kulturell arv. Det siste av målene deres er å markedsføre
og promotere de tyrkiske byenes rike kulturelle arv både nasjonalt og internasjonalt (Turkish
Ministry of Culture and Tourism 2007:35). Målene stemmer godt overens med
promoteringen av Mevlana og semaritualet som kulturell arv og turistattraksjoner. Forut for
denne strategien, men i tråd med den, var åpningen av Mevlana Kultursenter i 2004. Her
holdes sema som ses på av demsom en kulturell forestilling. Ved at disse forestillingene
reklameres for over hele sentrum av Konya og at de samtidig er gratis, øker også
innbyggernes bevissthet rundt bevaring av sema og mevleviordenens tradisjoner som en
abstrakt kulturell arv. Konya bruker i høyeste grad Mevlana som kulturell profil. Dette er
eksempel på det Greenwood (1989: 172- 173) kaller ”lokal farge”, og er uttrykk for en
kommodifisert versjon at lokal kultur brukes som severdighet for turister. Greenwood mener
denne utnyttingen av lokal kultur og ritualer fører til at ritualene mister sin opprinnelige
mening og blir ødelagt gjennom å behandles som en turistattraksjon. Videre mener han at
ritualet gjøres meningsløst for de som en gang trodde på det. Denne påstanden er relevant
også for min oppgave, men jeg er ikke enig. Sant nok har semaritualet forandret seg som en
konsekvens av at det har blitt en turistattraksjon. Noen lærer seg trinnene og gjør det som en
ren danseforestilling på andre arenaer enn de som opprinnelig var ment. Men viktigere er det
at turistifiseringen av sema har ført til en bevaring av, stolthet rundt og oppblomstring av
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tradisjoner som ellers ville ha vært begrenset og unntatt fra offentligheten på grunn av Tyrkias
lovgivning.
Som turist eller innbygger i Konya kan man ikke unngå å legge merke til Mevlana og
semazen i bybildet. Hvis man kommer til Konya med buss, blir man med en gang møtt av
byens busselskap for langdistanseturer som har tre semazen i logoen sin, brukt på alle deres
busser og billetter. Byens fotballag har Mevlana og semazen avbildet på sine
supportereffekter. I sentrum, på metrostasjoner og ved bussterminalen henger plakater som
informerer om semaforestillingene på Mevlana Kultursenter. Her og i bydelen Meram er
trærne klippet og formet som semazen (se figur 4). Fra lyktestolpene i sentrum henger
konturer av semazen som lyser opp i mørket, disse er også å finne på Alladinhaugen i
sentrum. I nærheten av museet har en offentlig bygning en stor semazen i metall hengende på
ytterveggen, og strømforsyningsboksene er dekorert med semazen. Mange hoteller heter
”Mevlana”, ”Sema”, ”Semazen” eller ”Dergah”. På Dedemann hotell, som er en av de tre
høyeste bygningene i Konya by, er hovedinngangen en svingdør med en semazen avbildet på
de snurrende dørene. Når døren kontinuerlig snurrer, snurrer også dervisjen som er avbildet
på døra. Det er videre mange boder rundt omkring i byen hvor man kan få kjøpt forskjellige
typer leker, hvor snurrende semazendukker ofte er å se blant gående katter og skrikende
babydukker. Mevlanasukkertøy har Mevlana avbildet utenpå pakken og selges på
bussterminaler og i suvenirbutikker. Like ved Mevlanamuseet finnes en butikk som har
spesialisert seg på forskjellig Mevlanagodteri. Her har de en semazendukke i full
menneskestørrelse som snurrer og snurrer rundt seg selv, midt på gulvet i butikken. En
populær pizzatype heter Mevlana, og på mange menyer står det simpelthen ”Mevlana 5 lira”
blant matrettene. Videre finnes ”Mevlana Kebab”, hvor makabert det enn høres ut. Mevlana
og Mevlanamuseet er også avbildet på kakeboksene (se figur 3).
Mevlana preger ikke bare gatebildet, men også kjøpesentre i Konya. Ytterveggene på senteret
Kule Site i Konya sentrum var i januar preget av en bord med mange lysende semazen. På
kjøpesenteret kalt M1 hang det i hele min feltarbeidsperiode flere semazendukker i
menneskestørrelse ned fra taket i gangene innendørs (se figur 5). På en av kjøpesenterets
vegger henger også bilder av semaforestillinger som ser ut til å ha blitt holdt på senteret. I
sentrenes bokhandlere er det en egen seksjon med bøker om Mevlana og ved inngangspartiet
har de forskjellige billedutstillinger, hvor Mevlana ofte er representert som motiv. Bilder med
Mevlana og semazen går også ofte igjen i interiørbutikker. På en av de tyrkiske pengesedlene
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er det avbildet en neyspiller, som er blant musikerne på semaforestillinger. Det er også en
gate oppkalt etter Mevlana, nemlig ”Mevlanaveien”. Sant nok fører veien til Mevlanas grav,
hvor han ligger i en flott sarkofag i utskåret tre og med en sikke på toppen.
Timothy og Iverson (2006:196) beskriver hvordan mange muslimer utfører pilegrimsreiser
kalt ziarat i tillegg til den obligatoriske reisen til Mekka, kalt Hajj. Ziarat er religiøst
motiverte reiser til moskèer og graver assosiert med Mohammad eller andre helgener, som for
eksempel Mevlana. Målet med disse frivillige reisene er å komme nærmere Gud, få
velsignelse i livene sine og feire kjente historiske personligheter. Muslimer som har råd, reiser
gjerne mye. Koranen oppmunter muslimer til å reise for å øke sin kunnskap og møte andre
kulturer og andre muslimer, spre Guds ord og nyte godt av Hans skaperverk (Timothy og
Iverson 2006:198). På internettsidene til det tyrkiske kultur- og turismeministeriet finnes
statistikk over hvor Tyrkias besøkende kommer fra, og hvor mange de er. Topp 10 listen over
besøkendes nasjonalitet i januar 2012 består av Tyskland på førsteplass, etterfulgt av Georgia,
Iran, Bulgaria, Syria, Russland, Hellas, Aserbajdsjan, Storbritannia og Irak (Turkish Ministry
of Culture and Tourism 2012b). Vi ser altså at både nasjoner med hovedsakelig kristen
befolkning og hovedsakelig muslimsk befolkning er representert på listen. Det kunne være
interessant å se om det er en sammenheng mellom valg av destinasjon, hensikt med reisen og
nasjonalitet blant Tyrkias tilreisende fra de forskjellige nasjonene, men det sier ikke denne
statistikken noe om. I Aktas og Ekin (2007:180) finnes statistikk over grunnene for at
utenlandske statsborgere ankommer Tyrkia. I statistikken fra 2005 ser vi at ca 49,5 % oppgir
underholdning som grunn og 9.56 % oppgir kultur, mens kun 0.84 % kommer til Tyrkia av
religiøse årsaker. Til tross for det lave tallet er dette det høyeste for årene 1993- 2005, og
tallet har steget gradvis fra 0 til 0.25, 0.30, 0.49 og tilslutt 0.84 i 2005. Tyrkia har mange
steder av religiøs viktighet, ikke bare for muslimer, men også for kristne, jøder og andre
religioner og sekter. Men, som Aktas og Ekin (2007:180) påpeker, fremstilles stedene ofte
som arkeologisk viktige heller enn spirituelt og religiøst viktige. Videre er det ikke utenkelig
at turister kommer til Tyrkia med et ønske om å se semaforestillinger, men at de ser på det
som underholdning eller kultur heller enn religion. I løpet av masteroppgaven vil jeg vise at
ritualet fremstår både som underholdning, kultur og religiøst uttrykk også innad i Tyrkia.
Ikke bare muslimer, men også andre turister fra vestlige land, har en økende interesse for
muslimske turistdestinasjoner. Timothy og Iverson (2006:201) påpeker hvordan islam har fått
et økt fokus det siste tiåret, særlig etter terrorhandlingene 11. september 2001 og krigen i Irak.
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Selv om den umiddelbare reaksjonen var skepsis til muslimer, har det ifølge forfatterne
utviklet seg en økende interesse for å lære mer om islam. Resultatet er at flere enn noen gang
velger å reise til muslimske land. I en annen artikkel fra samme bok, skriver Olsen (2006:104)
at reiser til pilegrimsdestinasjoner har økt kraftig. Religion og de tilhørende bygg, ritualer,
festivaler og landskap ses på av den aktuelle statens ansatte og reiseselskaper som en
kulturarv som kan tilpasses turistenes behov og selges dem som en vare. Som Aktas og Ekin
2007:181) skriver, er den tyrkiske regjeringen, gjennom kultur- og turisme- ministeriet, i gang
med et ”trosturisme” prosjekt for å utvikle turismen i forhold til landets religiøse sentre. Deres
mål er å promotere disse stedene for å øke antall besøkende til landet og dermed øke
inntjeningen av utenlandsk valuta. Et av forslagene til Aktas og Ekin (2003:161) er at
reiseselskaper burde opprette turer som kombinerer ferieturisme og religionsturisme. Dette
tilbudet finnes nå blant annet gjennom den 10 dager lange turen kalt Muslim for a Month som
i tillegg til ordinær sightseeing i Istanbul ”tilbyr en indre opplevelse av den islamske troen,
med fokus på sufisme og Mevlanas universelle spirituelle lære” (Muslim for a month 2012,
min oversettelse). Inkludert i turen er forelesninger om islam og sufisme, offentlig bønn,
besøk til moskeer og hellige muslimske graver, muslimsk bryllupsseremoni, synge i kor,
gruppesamarbeid og diskusjoner, faste, høre Koranresitering og være frivillig i en veldedig
organisasjon samt en to dagers tur til Konya med ”en virvlende dervisj- opplevelse” (Muslim
for a month 2012). Det er også mulig å prøve seg som sufist med et program for spirituell
utvikling, kulturell fordypelse i sufitradisjonene og Mevlanas universelle visdom (Sufi for a
month 2012). Undertittelen ”love cannot be described, it must be tasted” er et sitat av
Mevlana og er beskrivende for holdninger jeg møtte i felt. Mange informanter fokuserte på at
jeg måtte bli en av dem for å kunne forstå dem ordentlig. På denne turen kan man i tillegg til
sightseeing blant annet bo i et autentisk tekke, motta daglig undervisning fra sufimestre, delta
på pilegrimstur til Konya og Mevlanas grav, besøke spirituelle steder i Istanbul og lære å
virvle med dervisjene (Sufi for a month 2012). Det slår meg at de to introduksjonsturene om
hvordan å være muslim og hvordan å være sufi er relativt like. Man kan dessuten lese at
pilegrimsturen til Konya er et uttrykk for hva ”muslim for en måned” virkelig handler om.
Det at Mevlana og hans virvlende dervisjer i det hele tatt inkluderes på en ti dagers islaminnføring mener jeg sier mye om hvilken sentral rolle Mevlana spiller for tyrkisk islam.
Eventuelt reflekterer det en bevissthet rundt hvordan Mevlana og dervisjenes sema har en
tendens til å tiltrekke seg turister og i enkelte tilfeller også omvende dem til muslimer. I

14

kapittel 2 går jeg nærmere inn på hvordan semaforestillingene startet, men først skal jeg gå
nærmere inn på islam som kontekst og mine metodiske strategier.

Islams rolle som relevant kontekst
Wigen (2011) forklarer hvordan det osmanske riket kategoriserte sine innbyggere etter
religion, og at religiøs tilhørighet også ble viktig ved grunnleggelsen av den tyrkiske
republikken i 1923. Ifølge blant annet Wigen (2011), ble armenerne offer for en etnisk
rensning i 1915, men dette bestrider Tyrkia. Videre utvekslet Tyrkia greskortodokse kristne
på sitt landområde mot muslimer fra Hellas i 1922. Tyrkias befolkning var blitt utvalgt etter
deres muslimske bakgrunn og religionen var et fellestrekk alle innbyggerne kunne kjenne seg
igjen i uavhengig av etnisk og geografisk bakgrunn. Dermed er det ikke overraskende at islam
har fortsatt å spille en viktig rolle også etter at staten ble sekulær. Delaney (1991:284- 290)
skriver at islam på mange måter blir ansett som limet som holder det sosiale livet i Tyrkia
sammen. Hun forklarer hvordan innbyggerne i den tyrkiske landsbyen hun studerte mente at
alle mennesker egentlig er muslimer og at det er foreldrenes feil dersom barna ikke lærer
denne sannheten. Islam ses som den ene, sanne religionen som omfavner jødedommen og
kristendommen som dens forløpere. Et syn som er gjennomgående for mevlevier i Konya,
finner jeg i Mevlanas mest kjente verk Mesnevi som innledes med følgende:
Dette er boken Mathnasi, som er roten til roten til roten til religion ettersom den løfter slørene fra
oppnåelsens og visshetens mysterier og er den største vitenskapen om Gud, den klareste veien til Gud
og det mest åpenbare vitnesbyrdet om Gud (Maulana 2007:20, min oversettelse).

Likevel hadde Mevlana stor respekt for andre religioner, og han hadde selv både kristne og
jødiske tilhengere (Can 2009:166). Mevlana mente de tre religionene i essensen gikk ut på det
samme, og at tilhengerne av alle de tre religionene er Guds tjenere. Dersom man ikke tar dette
innover seg, er man ingen ekte muslim, mente han (Can 2009:168- 169). Dette kjenner jeg
meg igjen i, da jeg opplevde innbyggerne i Konya som særdeles opptatt av religion. Da jeg
fortalte om min kristne bakgrunn, ble det godtatt uten videre utspørring. Jeg antar det var et
uttrykk for respekt for en religion som de mener er forløperen til deres egen. Likevel uttrykte
flere av mine informanter sitt håp om at jeg en dag ville konvertere til islam. Det er ikke
overraskende ettersom islam er en misjonerende religion og sufistene historisk har vært ansett
som viktige misjonærer (Engkvist 2010:9). Som avskjedsgave fra en av dem fikk jeg en hijab,
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noe som neppe var tilfeldig. Videre ble jeg gang på gang fortalt at jeg ikke fullt ut kan forstå
dem uten selv å være en av dem. Tarik er et eksempel på dette:
You are asking how it is like to be a Mevlevi? Can you answer how it is like to be a fish? You cannot.
Unless you become a fish. Unless you live in the water you cannot answer this. You only can guess.
Guesses are neither reality nor truth. Get lost yourself in whatever you want to be. Otherwise you can
only have surface information. You won’t be able to learn what exactly it is (e-post fra Tarik 29.4.11).

Ettersom jeg fikk flere demotiverende tilbakemeldinger av denne typen i Konya, betød mine
møter med generelt mer positive og inkluderende informanter i Istanbul og Bursa mye for
feltarbeidet mitt. Holdningen om at utenforstående ikke kan forstå dem har vist seg å være
fundert i Mevlanas egne holdninger, som skrevet i Mesnevi:”Aldri kan en rå forstå en kokts
sjel, så jeg skal fatte meg i korthet, takk og farvel!” (Maulana 2007:26 og Sorgenfrei 2010:79,
min oversettelse). Begrepene rå og kokt brukes av Mevlana om de henholdsvis spirituelt
umodne og modne og Mevlana har selv beskrevet sin spirituelle tilstand som en utvikling fra
rå via kokt til brent. Jeg forstår derfor sitatet dit hen at ingen kan forstå hva det vil si å være
mevlevi om man ikke selv er det og at det derfor ikke er verdt å begi seg ut på noen
forklaring. Likevel gjør Mevlana nettopp det i sin diktning. Selv om mange av mine
informanter forsøkte å forklare meg deres forhold til Mevlana, var det ofte med forbehold om
at det ikke egentlig kunne forklares, men måtte oppleves. Videre mente flere av dem at jeg
kunne oppnå den ønskede forståelsen gjennom å lese Mesnevi i kombinasjon med Koranen.
Informantene i Konya var veldig opptatt av hva jeg hadde lest på forhånd, og det gikk klart
frem at det jeg burde lese, utenom Mesnevi, var bøker skrevet av religiøst lærde mevlevier
som Şefik Can eller andre de mente representerte en ”riktig” fremstilling av dem. En populær,
skjønnlitterær bok om Mevlana som på engelsk heter ”The forty rules of love” og er skrevet
av den tyrkiske forfatteren Elif Shafak (2010) ble også ofte nevnt. Denne ble sterkt anbefalt
av noen, og avfeid som skjønnlitterært oppspinn av andre. Selv likte jeg boken godt og
opplever at hovedtrekkene stemmer med historien, selv om detaljene og en parallell fortelling
i moderne tid er oppdiktet. Noen av informantene mine unngikk spørsmålene mine som
handlet om dem selv og deres religiøse praksiser, men snakket heller generelt om sufisme
eller siterte fra Mevlana sine litterære verker. I flere tilfeller ble jeg henvist til nettsiden
www.semazen.net da jeg spurte om forklaringer av ritualer og symbolikk. Feltarbeidet mitt
ble særlig i starten preget av en noe begrenset tilgang til mevleviaktiviteter, selv om jeg etter
hvert fikk anledning til å delta også på de private samlingene. Disse vanskelighetene kan være
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resultat av lovgivningen som ikke tillater sufiordener, eller min manglende initiering eller
ønske om å konvertere.

Metodiske strategier - meg selv som eget
forskningsinstrument
Feltarbeidet mitt er basert på kvalitativ forskning, som ifølge Thagaard (2004:169) vurderes
etter prinsippene troverdighet, bekreftbarhet og overførbarhet. Tilsvarende bruker Stewart
(1998) begrepene pålitelighet, objektivitet og skarpsinsighet om etnografisk metode. For at
forskningen skal være troverdig vil jeg gjøre rede for hvordan jeg har kommet frem til
forskningsdataene, hva slags relasjoner jeg har hatt til informanter og erfaringer som har
påvirket min forståelse av feltet. Grunnlaget jeg gjør mine tolkninger på viser jeg til ved hjelp
av sitater eller generelle holdninger fra en gruppe informanter, noe som sikrer bekreftbarhet. I
konklusjonen vil jeg gå nærmere inn på masteroppgavens overførbarhet.
I kvalitative studier baserer man seg på strategiske utvalg i forhold til problemstillingen
(Thaagaard 2004:53). For meg var det strategisk å velge informanter blant personer som på en
eller annen måte er tilknyttet mevlevimiljøet i Tyrkia. Jeg brukte et tilgjengelighetsutvalg,
som var basert på deres villighet til å være mine informanter samt deres tilgjengelighet for
meg som forsker. Utvalget gav seg selv, da de mevleviene jeg fikk anledning til å møte ble
mine informanter. En ulempe med denne typen utvalg er at alle informantene allerede er
fortrolige med å bli studert, og typisk er personer med høy utdanning som er vant til å
reflektere over egen livsssituasjon. Dette kan skape en skjevhet i forhold til hvilke personer
som blir representert i forkning (Thagaard 2004:54). Jeg har vært bevisst dette dilemmaet, og
er derfor glad for at jeg har fått muligheten til å snakke med informanter som tilhører
forskjellige kategorier i form av religiøs posisjon, yrkestitler, alder, bosted, religiøse
mevlevier, semautøvere, gruppetilhørighet og manglende gruppetilhørighet. Likevel har
overvekten ligget på menn i 40- årene, og jeg har ikke fått anledning til å representere alle
katagoriene i denne oppgaven.
Mitt første møte med informanter var da en gruppe sufimusikere og semazen fra Istanbul
besøkte Drammen høsten 2010, i forbindelse med en festival for hellig musikk. Foruten denne
gruppen, kom jeg i kontakt med mine første informanter via min tyrkisklærer. Hun presenterte
meg for flere dervisjer som hun selv kjente eller som hennes bekjente kjente. For å komme i
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kontakt med flere informanter skrev jeg e-poster til Konya og Bursa kommune, snakket med
turistinformasjonen i Konya og brukte videre internett aktivt via e-post og facebook- grupper.
Ved hjelp av e- postkontakt med en av sufimusikerne jeg møtte i Drammen, ble jeg tipset om
en venn av en venn, som igjen videresendte meg til tre av mine informanter.
Status er viktig i Tyrkia, og spesielt høyt annersett er lærere, kalt hoca, og de som har vært på
pilegrimsreise, haji, til Mekka. Min tyrkisklærer holdt ikke bare privattimer i tyrkisk for meg
og andre utlendinger i Konya, men underviste også utvekslingsstudenter på
Seldsjukkuniversitetet i byen. Hun nøt høy respekt i kraft av sin stilling som professor ved
universitetet, noe som gav henne ekstra velvilje fra andre. Dette kom i andre omgang meg til
gode, da hun fungerte som min døråpner til feltet og flere av mine informanter. Som
Powdermaker (1966:134) beskriver, er det forskjell på å gjøre feltarbeid i en liten,
avsidesliggende landsby og en moderne storby. Hun kunne ikke dra til Mississippi, slå opp
teltet og si at hun hadde kommet for å studere dem slik hun gjorde i Lesu. Powdermaker ble
umiddelbart møtt med skepsis av lokalbefolkningen og måtte benytte seg av bekjente for å få
tilgang. Hun kom i kontakt med en lokal, anerkjent poet og aristokrat som ble hennes
døråpner ved å introdusere henne for andre i lokalsamfunnet som en gammel venn av
familien. Powdermaker (1966:143) skriver at hun var svært takknemlig ovenfor denne poeten,
som ved hjelp av sin anerkjennelse gjorde det mulig for henne å gjøre feltarbeid i Indianola til
tross for hennes flopp av en entrè. I mitt tilfelle presenterte tyrkisklæreren min meg som sin
student for hennes bekjente som er spesielt interessert i Mevlana og anmodet dem om å hjelpe
meg så godt de kunne. Noen ganger ble hun med meg for å møte dem, andre ganger ikke. Hun
var en uvurderlig døråpner for meg som gjorde det mulig å komme i kontakt med mevlevier
til tross for min mangel på relevante kontakter ved ankomst.
Før jeg dro til Bursa skrev jeg til kommunen, som satte meg i kontakt med lederen av Bursas
kultursenter, hvor mevleviene holder til. Han tok meg og tolken min med til en religiøs
samling hvor jeg fikk møte Bursas sjeik foran alle tilhørerne. Vi hilste på sjeiken og forklarte
for han og tilhørerne målet med besøket vårt i Bursa. Sjeiken spurte også litt om min tolks
tyrkiske bakgrunn, før han fortalte forsamlingen at vi skulle tas godt imot i Bursa. Han foreslo
religiøse aktiviteter vi burde være med på under vårt besøk, oppnevnte en kvinnelig tolk for
meg for en samling hvor min mannlige tolk ikke kunne delta av religiøse grunner, og en
semalærer som skulle være vår guide under oppholdet i Bursa. I dette tilfellet ble vi godkjent
og ønsket velkommen av det lille samfunnets høyeste autoritet, noe som banet veien for oss
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og gjorde oppholdet svært vellykket og effektivt. Denne gruppen har jevnlige besøk av en
tyrkisk professor, riktignok i medisin, som gjør research på og fotograferer medlemmer av
gruppen. Deres positive erfaringer med denne professoren påvirket nok deres positive
holdning til utenforstående forskere som meg.
Dessverre var ikke møtet med Konyas sjeik og postnishin like vellykket. Han virket
uinteressert i å møte meg og unnlot å møte til flere av våre avtaler før vi til slutt fikk møttes.
Det var svært interessant å prate med han, men han nektet meg å delta på noen av deres
private samlinger med begrunnelse i at de var for private og ikke åpne for tilskuere. En grunn
kan være at han ikke på forhånd kjente til meg eller hvordan jeg ville ha brukt informasjonen
jeg kunne fått innsikt i. Det er også mulig at han mener denne innsikten ikke burde bli kjent
på grunn av lovgivningen. En tredje grunn kan være at Konya er et yndet mål for mange
nyreligiøse utlendinger som tilbringer tiden med å gjøre research på Mevlana og ordenen
hans. Jeg var nok en av mange som gjerne ville besøke gruppen. Som Erguner (2005:47)
forklarer er det tradisjonelt ikke lov for andre enn de som deltar i semaritualet å være tilstede i
rommet. Hadde sjeiken gitt meg muligheten til dette, ville feltarbeidet nok ha utvilket seg
ganske annerledes. Jeg ankom feltet med et ønske om å være aktiv ved Mevlana kultursenter
og håpet å bli godt kjent med utøverne der. Det viste seg å bli vanskelig på grunn av en høy
sikkerhet med vektere og røntgenscanning, som ikke gjorde det mulig å gå inn til utøverne
uten noen avtale. Ved en anledning fikk jeg vekterne til å tilkalle lederen for forestillingene
for å spørre om tillatelse til å møte sjeiken. Det fikk jeg, men jeg fikk ikke tillatelse til å møte
semautøverne. Etter gjentatte forsøk måtte jeg derfor endre fokus og bestemte meg for å møte
alle mevlevier jeg kunne. Jeg planla å bruke snøballmetoden18 for å skaffe meg informanter,
men det ble vanskelig da informantene ofte ikke ville la meg treffe sin omgangskrets. I flere
tilfeller oppga de navn og arbeidssted uten at jeg lyktes å komme i kontakt med dem. Jeg
vurderte også å følge Wadel (1991) sitt eksempel med å følge en nøkkelinformant i alle hans
daglige aktiviteter og dermed også treffe dennes nettverk, men dette lot seg heller ikke gjøre
da ingen av mine informanter var åpne for det. Jeg traff alle mevleviene jeg fikk anledning
til, men fordi de var opptatt med jobb og familie, varte besøkene ofte kun en time eller to, og
noen møtte jeg bare en gang. Andre møtte jeg flere ganger og flere timer om gangen.

18

Snøballmetoden går ut på å først komme i kontakt med noen informanter, for deretter å be dem henvise oss til
andre informanter med tilsvarende egenskaper (Thagaard 2004:54).

19

Da jeg skrev til Konya kommune og ba om hjelp til å komme i kontakt med mevlevier eller
utøvere av sema, henviste de meg til et kultur- og utdanningssenter i Istanbul.
Kontaktpersonen for gruppen i Istanbul var gruppens kvinnelige grunnlegger og sjeik.
Dermed var det der, som i Bursa, lett å komme i kontakt med hennes dervisjer etter hennes
velsignelse. Hun valgte ut to engelsktalende dervisjer fra gruppen som mine tolker og guider.
De hentet meg fra hotellet og kjørte meg til deres møtested, oversatte da sjeiken snakket med
meg på tyrkisk og var med da hun tok meg med på omvisning. Gruppen var svært velvillig
innstilt til meg, klemte meg og ønsket meg lykke til da jeg dro. Dette takket være en velvillig
innstilt sjeik, som ble min døråpner for gruppen i Istanbul. Eide (1995:24) opplevde selv hvor
stor påvirkning den lokale sjeiken hadde over hennes feltarbeid blant sufister i Konya. Hun
forteller at hun etter flere ukers leting endelig kom i kontakt med en gruppe kvinnelige
studenter som hadde flyttet sammen i Konya for å lære den sufistiske måten å leve på. De
hadde jevnlig kontakt over de neste to ukene, men deretter brøt de kontakten fordi deres sjeik
forbød dem å møtes. Sjeiken mente omgang med antropologen forstyrret deres moralske
trening, som gikk ut på å gi opp egne ønsker og lyster til fordel for hva sjeiken mente var best.
Hendelsen illustrerer hvordan de religiøse autoritetenes holdning til meg som forsker også
påvirket mine informanter og mitt feltarbeid. Til tross for min manglende ”velsignelse” av
Konyas sjeik, valgte jeg å bli der fordi det er Konya som er religiøst sentrum for Mevlanas
tilhengere og som markedsfører seg som turistmål med Mevlana- kulturen.
I Konya omgås ikke kvinner og menn i samme grad som i for eksempel Norge. På
sufisamlinger skilles det vanligvis mellom kvinner og menn enten ved forskjellige møtesteder,
eller forskjellige seksjoner av samme sted, derfor har mitt kjønn uten tvil hatt påvirkning på
feltet. Som kvinne fikk jeg tilgang til kvinnenes aktiviteter i Bursa og Konya, som menn ikke
kunne være med på. Jeg fikk også tilgang til mannlige grupper i kraft av å være en vestlig,
ikke- muslimsk kvinne, som regel i følge med min mannlige tolk og et mannlig medlem av
gruppen. Dette i kombinasjon med min tolks muslimske og tyrkiske bakgrunn, gjorde det nok
mer akseptert for meg å møte de religiøse mennene på en annen måte enn lokale mulismske
kvinner ville ha hatt mulighet til. Som Raudvere (2002:63) skriver, fikk hun som vestlig
antropolog æren av å tilbringe tid med sufigruppens mannlige sjeik, noe hun mener de fleste
kvinnelige dervisjer bare kunne drømme om. Selv fikk jeg anledning til å snakke med til
sammen fire tyrkiske mevlevisjeiker, noe jeg skjønte var en stor ære utfra dervisjenes
reaksjoner. Min bekledning var ikke annerledes enn hva jeg ville ha brukt i Norge, og det
kalde klimaet gjorde det naturlig å ha på lange bukser og genser. Jeg hadde som regel et stort
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sjal rundt halsen da jeg gikk ut, som gjorde det mulig for meg å dekke til håret dersom vi i
løpet av dagen gikk inn i et hellig rom, som en moské eller et tekke.
I et forskningsprosjekt må forskeren ha informantenes informerte samtykke til å delta i
studien, som vil si at de får innsikt i studiens formål og hovedtrekk før de bestemmer seg for
om de vil delta. Reglene sier at ”forskningsprosjekter som forutsetter aktiv deltakelse, skal
vanligvis settes i gang bare etter deltakernes informerte og frie samtykke” (NESH sitert i
Thagaard 2004:23). Jeg forklarte alle mine informanter at jeg skrev masteroppgave om
mevleviordenen og semaritualet i dagens Tyrkia, og at jeg var interessert i deres praksiser. Jeg
fortalte enkelt at jeg skulle gi ut en bok på mitt norske universitetes bibliotek, og fikk ofte
”veldig bra” eller ”velsigne deg” som svar. De gangene jeg deltok i og observerte private
samlinger for mevlevier var det initierte medlemmer som på forhånd hadde spurt om tillatelse
fra gruppen til å ta meg med, vel vitende om formålet med besøket.
Jeg brukte notatblokk, fotografier og film som dokumentasjonsteknikk. På de fleste
semaforestillingene var det både lovlig og naturlig å fotografere og filme, ettersom de hadde
preg av underholdning for turister. Ved mitt besøk hos gruppen i Istanbul, ble jeg bedt av
semalæreren om å fotografere slik at hans elever kunne se seg selv ved hjelp av fotografiene.
Ellers brukte jeg notatblokk både ved observasjoner og i møte med informanter. Jeg noterte
fyldig under intervjuer, skrev stikkord under uformelle samtaler og ventet med å skrive til jeg
kom hjem dersom jeg selv var opptatt med å delta. I noen sammenhenger forstyrret skrivingen
en god flyt i samtalen, mens i andre sammenhenger ble notatblokken satt pris på fordi den
tydeliggjorde for informanter at deres meninger og oppfatninger var viktige for meg. En
lydopptaker kunne ha hjulpet meg å få med meg alle detaljer, men ettersom det ble brukt mye
tid på oversetting fra tyrkisk til norsk så jeg det som mest hensiktsmessig å notere på norsk.
Jeg var dessuten usikker på om informantene ville være komfortable med å få stemmen sin på
lydopptak mens de fortalte om personlige ting som ikke nødvendigvis er helt lovlig med tanke
på forbudet mot sufiordenene. Som Stewart (1998:27) skriver, påvirkes informantenes svar av
stedet hvor intervjuet foregår og hvem som er sammen med dem. Derfor lot jeg informantene
selv bestemme møtested, som for det meste ble på arbeidsplassen deres i Konya sentrum. Vi
snakket mens det ikke var kunder i butikkene deres og ble avbrutt dersom noen kom innom.
Kundene ble alltid prioritert fremfor å snakke med meg, ettersom det var kundene de levde av.
Noen møtte jeg også hjemme hos dem selv eller på restaurant. Ettersom samtalene ofte ble
nedskrevet i stikkordsform, måtte jeg stole på min oppfatning og hukommelse da jeg senere
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brukte dem til å skrive utfyllende forklaringer og sitater. Jeg fortsatte arbeidet på
universitetets bibliotek, hvor akademiske tekster gav meg en bedre forståelse av hva jeg selv
hadde opplevd og hvordan ting hang sammen. Den nye innsikten formet nye spørsmål, som
jeg i stor grad fikk besvart via e- postkontakt med tyrkiske informanter.
Ifølge Stewart (1998:6, 28) er gode etnografier vidtgående med ”bredde” og forskjellige typer
data er viktig for å sikre pålitelighet. Jeg har derfor benyttet meg av flere metodiske strategier
og samtidig valgt å gjøre feltarbeid i Bursa og Istanbul i tillegg til Konya for å oppnå en
komparativ ramme. I oppgaven vil jeg sammenligne semaforestillingene og de private
samlingene på de tre stedene. I tillegg vil jeg se på semaforestillingene i lys av sema slik det
utføres på de private samlingene. Først og fremst har jeg gjort deltagende observasjon, som
gir et godt inntrykk av hvordan personer handler og forholder seg til hverandre (Thagaard
2004:59). Jeg har observert en rekke semaforestillinger, hvor jeg deltok som publikum. Jeg
har også observert og i større grad deltatt på flere private samlinger for mevlevier. Dermed
har jeg vært til stede og opplevd hendelser når de har skjedd, som er typisk for antropologien.
For det andre har jeg hatt samtaler med informanter både i og utenfor kontekst, både i form av
uformelle samtaler og delvis strukturerte intervjuer. Temaene jeg spurte om var
forhåndsdefinerte, men jeg la til og trakk fra temaer for å tilpasse dem til den aktuelle
informanten og hva de fortalte meg. Jeg har også snakket med informanter i forbindelse med
deres forestillinger eller private samlinger. Det som blir sagt i intervjuene gir mening fordi jeg
selv har opplevd det de snakker om, og i mange tilfeller spurte jeg om noe på bakgrunn av
egne observasjoner. For det tredje har jeg valgt å forholde meg til litterære kilder. Gjennom
hele arbeidet med masteroppgaven har jeg benyttet relevante tekster skrevet av både
medlemmer av mevlevimiljøet og utenforstående. Feltarbeidet har uten tvil påvirket min
strategi om å forholde meg til en rekke andre tekster om sufisme, mevlevier og sema i
produksjonen av min egen tekst fordi flere av mine informanter i Konya påpekte at litteratur
var en viktig kilde til innsikt, som i andre omgang preget min oppfatning og mine spørsmål i
møte med informanter. En del av litteraturen ble anbefalt av informantene selv. Jeg har
imidlertid også benyttet andre tekster i tillegg. Jeg har også snakket med informanter de
mente ikke var verdt å snakke med, det har jeg gjort for å vise et mest mulig korrekt og
nyansert bilde. Min strategi har dermed vært å koble forskjellige metoder og
tilnærmingsmåter til hverandre for å oppnå pålitelighet. Jeg bruker en abduktiv tilnærming,
hvor forskningen tar utgangspunkt i tidligere forskning og teoretiske perspetiver (deduktiv) i
tillegg til at jeg utvikler nye perspektiver på grunnlag av egne empiriske data (induktiv)
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(Thagaard 2004:169,174). Denne prosessen kan beskrives som en runddans mellom teori,
metode og data under feltarbeid og mellom teori, begrepsbruk og data i skrivefasen (Wadel
1991:160).
Et viktig forskningsetisk prinsipp er at ”de menneskene som er gjenstand for forskning, skal
ikke utsettes for økt risiko for fysisk eller psykisk skade eller belastning” (NESH sitert i
Thagaard 2004:26). Jeg har derfor anonymisert alle privatpersoner og deres spesifikke yrker
og arbeidssteder. Jeg har likevel valgt å omtale noen utvalgte personer ved deres yrkestittel
nettopp fordi denne er av betydning og fordi de er offentlige personer. I tilfellene hvor det er
snakk om medlemmer av en sufigruppe er det tilstrekkelig å omtale dem som dervisjer. Men
når det er en borgermester eller sjeik som sier noe, har hans posisjon betydning for tolkningen
av uttalelsen, og personen representerer i større grad henholdsvis mevleviene og staten. Jeg
har derimot valgt å unnlate deres navn fra oppgaven. Jeg har vært i tvil om hva jeg kan omtale
av aktiviteter ettersom de ikke alltid er hundre prosent lovlige. Likevel har jeg inkludert det
meste, fordi kultursenterene jeg har vært i kontakt med er offentlige ved å være tilknyttet
kommunen og omtaler seg selv på internett gjennom navn og bilder. Jeg omtaler også to mer
uformelle sufigrupper i Konya, men da uten å nevne tilholdssted eller personer. Ettersom
oppgaven er skrevet på norsk, minsker dessuten risikoen betraktelig for at noen skal kunne
kjennes igjen. Jeg har imidlertid oversatt flere utdrag av intervjuer fra norsk til engelsk slik at
de aktuelle informantene jeg har skrevet om fikk mulighet til å godkjenne bruken av dem.
Dette kalles ”respondent validation” og beskrives av Stewart (1998:36) som en taktikk for å
oppnå objektivitet. Jeg har også skrevet et sammendrag av oppgaven på engelsk, som jeg har
sendt til og fått tilbakemeldinger på fra flere av mine engelsktalende informanter.
Et annet aspekt preget av etiske vurderinger, er min omtale av informantene med religiøse
titler som sjeik og dervisj. Disse titlene er i prinsippet fortsatt ulovlig og unngås derfor i visse,
offentlige sammenhenger. Ofte brukes begrepet Efendi, mester, om religiøse overhoder, som
også brukes i Tyrkia om personer med høy status ikke tilknyttet noen sufibevegelse.
Tilsvarende er ikke begrepene tekke, dergah og orden uproblematiske. Ofte brukes andre
begreper som studiegruppe eller religiøs stiftelse, vakf. Raudvere (2002:31) forteller at
sufikvinnene hun studerte i Istanbul identifiserte seg med sufitradisjoner, men ikke hadde
noen formell tilknytning til noen sufigruppe, tarikat, og var ikke initierte dervisjer på noen
måte. De la vekt på sin uavhengighet og ønsket ikke å bli sammenlignet med noen tarikat,
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heller med en NGO19. Under mitt feltarbeid benyttet noen sufitermene, mens andre omtalte
seg som ”lover of Mevlana” og ”walking in the path of Mevlana”. Jeg har vurdert frem og
tilbake hvordan jeg bør omtale mine informanter, og har konkludert med å omtale dem på
måten de selv omtaler seg og hverandre til meg. Dermed er det mulig at de i andre
sammenhenger kaller seg studenter, lærlinger, medlemmer av foreninger, stiftelser eller
lignende. Tilsvarende kan deres offisielle navn bære preg av å være et kunst- og kultursenter
eller en NGO til tross for at jeg her omtaler gruppen som en sufigruppe.
Mange jeg har snakket med både under og etter feltarbeidet har spurt meg om jeg selv har
gjort sema. Dette spørsmålet er naturlig, ettersom jeg har gjort deltagende observasjon og
nettopp skal forsøke å være med på mest mulig av det informantene mine gjør. Likevel har
jeg ikke selv utført selve ritualet, og det er det flere grunner til. I begynnelsen av feltarbeidet
ble jeg fortalt av tilhengere av Mevlana at man må være spirituelt moden før man får mulighet
til å lære sema. De mente man må elske Mevlana, helst være medlem i en gruppe av
mevlevier og ha studert Mesnevi før man begynner å lære trinnene i sema. Senere fikk jeg
vite at blant annet en av mine informanter i Konya underviser sema, og uten å spørre hvorvidt
elevene er religiøse eller ikke. Jeg kunne ha henvendt meg til vedkommende, men følte det
ville være respektløst ovenfor de av mine informanter som mener ritualet blir utnyttet av
personer som ikke elsker Mevlana, når jeg selv har fortalt dem at jeg ikke ønsker å konvertere
til islam eller bli mevlevi.
Tekster som har formet mine perspektiver i oppgaven er Harvey (2001), som førte til mitt
fokus på hvordan Konya bruker Mevlana i markedsføringen av seg selv. Jeg hadde hele tiden
et fokus på kontekstene hvor Mevlana og semazen dukket opp i gatebildet og skrev det ned på
notatblokka. Videre gjorde Shay (1995) sin tekst at jeg ble bevisst på spørsmålet om sema kan
defineres som en dans eller ikke. Dette spurte jeg en rekke informanter om. Bruner (2001) har
hatt stor betydning fordi hans tekst fungerte som et referansepunkt som gav meg ideen til
temaet for masteroppgaven da jeg så hvordan sema ble solgt som en vare i Istanbul i 2010.
Jeg hadde da nylig sett sema for første gang i Bursa, hvor det fremsto som et autentisk
religiøst ritual. Jeg ble derfor overrasket da jeg i Istanbul noen uker senere så hvordan ritualet
ble reklamert for på en rekke reklameplakater i bybildet og hørte de høye prisene billettene
hadde. Bruner (2001) skriver i sin tekst om tre forskjellige forestillinger av maasaier for
turister i Kenya, hvor maasaier spiller seg selv basert på turistenes inntrykk av dem. Dette
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perspektivet virket svært relevant fordi jeg hadde en oppfatning av at mevleviene spilte seg
selv i semaforestillingene, fordi de selv er religiøse mevlevier som skal gjøre en sekulær
versjon av deres religiøse ritual. Gjennom feltarbeidet har jeg imidlertid fått innsikt i hvordan
dette varierer mellom forestillingene og utøverne, og at det ikke er helt klart definert hva som
er religiøst og hva som er sekulært, om de er dansere eller dervisjer. Situasjonen er kompleks
fordi forestillingene fra statens side fremstilles som kulturuttrykk, mens noen av utøverne
tilhører mevlevienes religiøse retning og andre ikke. Noen av dem mener derfor at deres egen
utførelse på scenen er en religiøs transe, mens andre mener de utfører en innøvd form for
dans. På reklameplakatene i Istanbul reklameres det ofte med at utøverne kommer fra et
autentisk tekke og at de er autentiske mevlevier, men det er ingen grunn til å tro at disse er
mer religiøst betont enn forestillingene arrangert av staten. Erguner (2005) har vært viktig for
min forståelse av hvordan lovforbudet mot sufiordenene fikk konsekvenser i praksis og
utviklingen av sema som en turistattraksjon. I skrivingen av masteroppgaven har særlig Kezer
(2000) i kombinasjon med Clifford (1988) hatt betydning for mitt fokus på bruken av museer
i nasjonsbyggingen samt mitt ønske om å fremstille de historiske omstendighetene for å
kunne forklare situasjonen i dag.
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3. Mevleviordenens sema – fra
ulovlig ritual til lovlig folkedans20
Ettersom fokuset mitt i denne oppgaven er hvordan sema kan være en turistattraksjon støttet
av den tyrkiske staten når mevleviordenen er ulovlig, vil jeg i dette kapitlet bruke historien
som forklaringsmodell ved å se på lovgivningen rundt sufiordenene i lys av de historiske
omstendighetene, samt hvordan semaritualet gikk fra å være ulovlig til å bli en
turistattraksjon. I dette kapitlet vil jeg først og fremst bruke en rekke litterære kilder for å få
en mest mulig objektiv fremstilling. I det neste kapitlet vil jeg relatere dette til
informantutsagn og egne erfaringer fra feltarbeidet. Jeg vil bruke diskursanalyse for å se på
hvordan forbudet og lovgivningen forklares av henholdsvis den tyrkiske regjeringen og
sufister. Jeg ser dermed nærmere på implisitte regler for hvordan informanter og andre
uttrykker seg om sentrale temaer for sufimiljøet. I sin innføringsbok om diskursanalyse
refererer Neumann (2001:17) til Michel Foucaults bok The Archaelogy of knowledge fra
1972 som har hatt stor betydning for utviklingen av diskursanalysen. I denne boken skriver
Foucault at diskurser er praksiser som systematisk former objektene det snakkes om. Foucault
legger også til nye definisjoner av diskurs, nemlig som uttalelsenes generelle domene, noen
ganger som en individualiserende gruppe uttalelser og andre ganger som en regulert praksis
som står inne for en rekke uttalelser. Det er også relevant å se på i hvilken sammenheng
teksten har blitt skrevet eller uttalelsen har kommet. I de to følgende kapitlene skal jeg se på
hvordan sufiordener i Tyrkia generelt og mevlevier og deres semaforestillinger spesielt,
omtales og fremstilles av henholdsvis den tyrkiske regjeringen og sufistene selv.

Lovgivining
Atatürk betyr tyrkernes far, og tilnavnet er beskrivende for hans rolle i landet. På alle
offentlige kontorer og i alle klasserom er Mustafa Kemal Atatürk avbildet, og han hedres som
symbol på det moderne, sekulære Tyrkia. En av hans hovedprinsipper var en type sekularisme
hvor religiøse institusjoner og praksiser skulle administreres og reguleres av staten, og hvor
religiøse symboler skulle unntas fra offentligheten (Eide 1995:35). Da Atatürk formet den
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I denne oppgaven definerer jeg folkedans som ”en fellesbetegnelse på alle former for dans knyttet til seremoni
eller lek som er en del av lokale befolkningers sosiale atferdsmønstre og kulturelle fellesskap, såkalte
folkekulturer” (Store norske leksikon 2012).
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tyrkiske republikken i 1923, avskaffet han kalifatet og sendte sultanen i eksil. Like etter ble
shariadomstolene stengt, bruken av islamske klesplagg ble ulovlig, kvinnene måtte ta av seg
sløret, polygami ble ulovliggjort, og den gregorianske kalenderen ble tatt i bruk. Tyrkias
klokker ble stilt etter Greenwich middeltid, metersystemet ble tatt i bruk og arabiske
skrifttegn ble erstattet med latinske bokstaver (Lewis 2008:464). Videre ble etternavn
introdusert og den ukentlige fridagen ble flyttet fra fredag til søndag (Eide 1995:37). I det
siste århundret av den osmanske tiden fra 1820-1920 var det mellom 1000- 2000 tekke i
Anatolia og på Balkan (Lewis 2008:464, se figur 2). Thrulkill (2009:32) skriver at Atatürk så
sufiordenene som en trussel på grunn av de religiøse ledernes makt i samfunnet, og at
tilhørernes lojalitet til sine religiøse ledere ikke måtte overskygge lojaliteten til den
nyopprettede tyrkiske staten. Frem til 1925 gjorde ikke Atatürk motstand mot ordenene, og
artikkel 75 i grunnloven fra 1924 skulle beskytte mot forfølgelse basert på religiøs tilknytning
eller tilhørighet i et tekke. Men forbeholdet i grunnlovens neste setning ”så sant de ikke går
imot offentlig orden og sømmelighet er alle religiøse seremonier lovlig” (Mustafa Kara sitert i
Silverstein 2007: 46, min oversettelse) var det som etter hvert ble gjeldende. Først kom lov
429 som i 1924 avsatte ministeriet for Sharia og Evkaf og erstattet det med ministeriet for
religiøse offentlig anliggender. Artikkel 5 i denne loven sier at alle innsettelser og avsettelser
av blant annet imamer og sjeiker skal gjøres av det nye ministeriet. Dermed var sjeiker og
tekker offisielt anerkjent og plassert under dette ministeriet. Imamer og sjeiker var dermed
blitt gjort til statlige byråkrater (Silverstein 2007: 46). Sjeiken Said var både kurdisk
stammeleder og en velkjent leder av Naqsibandiordenen, og gjorde i mars 1925 opprør mot
både den tyrkiske etniske gruppen og den pågående sekulariseringsprosessen. Målet var å
opprette et uavhengig Kurdistan i det østlige Tyrkia, basert på prinsipper om islamsk lov21
(Eide 1995:40). Opprøret var avgjørende for stengingen av tekkene, fordi det gav Atatürk en
anledning til å gjøre noe med de mange individene og bevegelsene som representerte en
motstand mot de pågående reformene (Silverstein 2007:46). Den allerede eksisterende ”high
treason law” ble endret til å inkludere ”bruken av religion for politiske mål”, som gjorde det
mulig å dømme sjeik Said og mange andre til døden (Silverstein 2007:46). Kezer (2000:109)
skriver at Atatürk så sufiordenene som en splittende trussel til nasjonens integritet og statens
suverenitet. Ifølge regjeringen var sufiordenene blitt et sted for nedbrytende aktiviteter
forkledd som religiøse praksiser. De mente at sufilederne lurte sine tilhengere til å gå imot
statens politikk. Derfor ble lovverket brukt til å fjerne religionens fysiske tilstedeværelse. Den
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30.august 1925 holdt Mustafa Kemal Atatürk talen som avsa dødsdommen over sufiordenene
i Tyrkia:
Gentlemen and fellow countrymen, know that the Turkish Republic cannot be a nation of sheikhs,
dervishes, and mystics. The truest path is the path of civilization; it is necessary for one to be a man
who does what civilization dictates. I could never admit in the civilized Turkish community the
existence of a primitive people who seek happiness and prosperity by putting their faith in such and
such sheikh, a man opposed to the sparkling light of civilization which encompasses all science and
knowledge. In any case, the tekkes must be closed. We will obtain strength from civilization, science,
and knowledge, - and act accordingly. We do not recognize anything else. The essential aim of the
tekkes is to keep the people in ignorance and make them act as if they were insane. The people,
however, have decided to be neither silly nor insane (Barnes 1974:35).

I desember samme år ble lov 677 om ulovliggjøring av sufiordenene ratifisert av parlamentet,
og den lyder som følger:
Article 1: All of the Sufi hospicies in the Republic of Turkey, whether pious endowments, personal
property of shaykhs, or by whatever other arrangements founded, will be closed and the right of
ownership suspended. Those which are being used as mosques may continue in their present form. All
religious titles- Shaykh, dervish, disciple, Dede, Chelebi, Sayyed, Baba, Naqib, Caliph, fortuneteller,
sorcerer, healer, prayer- writer for helping people aquire their desires, and all manner of occupations
of this sort, as well as the wearing of dervish garments, are forbidden. The graves of sultans and the
shrines of dervishes are closed and the occupation of shrine custodian is voided. All persons who
reopen closed down Sufi hospices, hostels or shrines, or those people who use mystical titles to attract
followers or serve them, will be sentenced to at least three months in prison and a fine of 50 lira.
Article 2: This law will take effect immediately. Article 2: The government will be responsible to
implement the law (Lewis 2008:465).

I Atatürks tale, ser vi hvordan han setter frem landets utvikling som en motpol til det å være
dervisj. Vi ser en diskurs hvor dervisjene omtales utelukkende negativt og hvor den vestlige
vitenskapen og teknologien ses som det positive motstykket. Denne diskursen kan ses som en
politisk og ideologisk praksis som forandrer maktrelasjoner ved at sufiordenenes høye
posisjon i samfunnet brått mister anseelse mens nasjonens leder får tilsvarende høyere aktelse.
Vi ser avslutningsvis at straffen med bot eller fengsel nevnes som en trussel for at loven skal
tas på alvor og følges.
Barnes (1974) forklarer at dervisjordenene på dette tidspunktet allerede var svært svekket og
deres tilholdssteder, tekkene, var i så dårlig forfatning at Atatürks avskaffelse ikke førte til
større protester. Dørene til sufiordenenes tilholdsseteder ble forseglet med et rødt skilt som
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forbød inngang under noen omstendigheter (Kezer 2000:110). For mange betydde forbudet at
dørene ble lukket ved tekker som uansett var stengt allerede, og det var da kun 250 igjen av
dem (Silverstein 2007:48). Eiendommene som hadde blitt gitt dem i gaver, ble konfiskert av
staten. Eiendelene deres kom på museum. Gravene til sufistenes hellige mestre ble også
stengt, men etter to år ble det gjort et unntak for mevleviordenen, da Mevlanas mausoleum i
Konya ble gjenåpnet som museum. De religiøse ritualene måtte fra da av utføres i det private
eller i møte med andre sufister i det skjulte. Jeg har ikke egen empiri på hvordan lovgivningen
fungerte i praksis på det strengeste, men sufimusikeren Kudsi Erguner (2005) har skrevet en
humoristisk, selvbiografisk bok om sin oppvekst blant mevlevier i Istanbul. Han forteller at
han som barn levde under streng hemmeligholdelse. Rent musikalske arrangementer var
tillatt, mens møter med et religiøst eller seremonielt aspekt, med for eksempel sema, var
strengt forbudt. Erguner (2005: 22) forteller at medlemmer av sufiordenen alltid sto vakt på
utsiden under slike samlinger, for å kunne advare deltakerne om en eventuell innblanding av
politi. I dag er det ikke helt ulikt ettersom dervisjer fortsatt samles i lukkede fora, og det kun
er de kunstneriske aspektene som tillates av loven. I praksis vektlegges derfor det
kunstneriske fremfor det religiøse, som resulterer i større frihet. Selv hørte jeg aldri om
politibesøk eller andre former for kontroll av stendene hvor mevlevier samlet seg. Raudvere
(2002:61), som gjorde feltarbeid i cerrahi sufiordenen i Istanbul, skriver at gruppens
aktiviteter aldri bar preg av hemmeligholdelse, og at hun alltid var velkommen til å være
sammen med de kvinnelige sufistene. Likevel skriver Engkvist (2010) åtte år senere fra
feltarbeid i den samme ordenen, at politiet kommer innom cerrahienes tekke med jevne
mellomrom. Eide (1995:40) opplevde at forbudet var kilde til frykt blant hennes informanter22
samt at det gjorde det vanskelig for dem å leve i tråd med islamske verdier. Selv om jeg ikke
opplevde lovens konsekvenser direkte i form av politibesøk, ble feltarbeidet mitt preget av en
viss skepsis til min rolle og nysgjerrighet. De første månedene var det derfor vanskelig å få
innpass på sufiaktiviteter i Konya utover de ukentlige semaforestillingene på Mevlana
kultursenter. Det samme erfarte Eide (1995:40), som skriver at mange ikke ville vedkjenne
seg sin deltakelse i sufiaktiviteter.
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Eide (1995:40) ble fortalt at deltakelse i sufiaktiviteter kan medføre en straff som å bli tvunget til å utføre sitt
læreryrke i det østlige Tyrkia, hvor det er mangel på lærere.
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Semaforestillingenes oppstart
På 1950- tallet førte den politiske situasjonen til en forandring av Kemalismen, Atatürks
prinsipper. Sufiordenene forble ulovlige, men ble fra da av i praksis tolerert (Raudvere
2002:38). Erguner (2005:45-50) forteller at det kom en offisiell delegasjon fra USA for å se
om Marshallplanen hjalp tyrkerne. Da de fikk se Mevlanamuseet i Konya, ble det stilt
spørsmål om dervisjene, som i museet er representert ved hjelp av voksdukker iført tennure
og sikke. Det tyrkiske vertskapet følte en plikt til umiddelbart å presentere amerikanerne for
virvlende dervisjer. Dermed ble noen få sufister påkalt for å demonstrere en semaseremoni,
deriblant Erguners musikerfar. Konyas borgemester tenkte dette initiativet også kunne
interessere andre, og organiserte derfor det påfølgende året en seremoni til minne om
Mevlanas bortgang. Seremonien ble holdt i kommunens basketballhall og de tradisjonelle
klærne som ikke hadde vært lovlig på lang tid, ble igjen sydd. Erguner forteller at selv om
Konya i dag blir sett på som et senter for sufisme, var det ikke slik den gang. Det var ingen
dervisjer i Konya da seremonien skulle utføres, så de måtte komme fra Istanbul for å
organisere det som skulle vise seg å bli en årlig Mevlanafestival. Et stort antall sufister kom
reisende til Konya fra hele landet. Konyas borgermester fortalte dem at ritualet ikke var ment
å være noe annet enn en kulturell forestilling, og advarte dem mot å tillegge forestillingen
noen religiøs mening. Friedlander (2003:119) forteller om politiets besøk under en av disse
første semaseremoniene. Her observerte en av politimennene hvordan en av de eldre
dervisjene repeterte Guds navn mens han virvlet, slik dervisjene gjør når sema utføres som et
religiøst ritual. Politiet minnet dem om at semaforestillingen skulle være for turister og ikke
en ekte sema for dervisjer. Anklagen ble tilbakevist ved hjelp av et svar om at den aktuelle
dervisjen var gammel og tannløs, og at det var derfor munnen hans bevegde seg under
virvlingen. I et annet tilfelle reagerte sjeiken svært negativt på at det ble tatt bilder av dem
under sema, noe som ikke var forenlig med tradisjonene. Ifølge Erguner (2005:47) førte det til
at Konya heller inngikk et samarbeid med en dervisj som ifølge Erguner var nederst på
rangstigen i Istanbul. Denne mannen tilbød seg å lære dervisjenes sema til unge menn fra
Konya. Det ble satt inn annonser i lokalaviser, og de interesserte ble plukket ut etter utseende
og hvor godt de bevegde seg. De fleste tilhørte Konyas fotball- og basketballag. I løpet av
noen få måneder lærte de seg å virvle og ble kledd i tennure og sikke. Sufimusikerne fra
Istanbul fortsatte å spille ved forestillingene for å ha en viss kontroll over hva som skjedde i
Konya. Erguner (2005:47) forteller at publikummet ved Mevlanafestivalen først besto av
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sufister, og at det fra syttitallet av ble stadig flere vestlige tilskuere. Paradoksalt nok kom
disse reisende for å se ritualet på grunn av deres egen kunnskap om og interesse for det, mens
utøverne selv visste lite om bakgrunnen for hva de presenterte på scenen.

Museumifisering og omvendt primitivisme
Kezer (2000) forteller om hvordan museer var uvanlige i Tyrkia ved republikkens
grunnleggelse, men at en av de første bygningene som ble bygget i den nye hovedstaden
Ankara var det etnografiske museet. Hovedstaden ble flyttet fra Istanbul til Ankara, og ble
omtalt som en helt ny by som skulle symbolisere bruddet med det osmanske riket og dets arv.
Den nye republikken satset på nasjonsbygging for å få folk til å se på seg selv som først og
fremst tyrkere heller enn muslimer. En av nasjonalistenes strategier var å fokusere på deres
felles fremtid og historie, som Kezer (2000:103) hevder ble definert og konstruert av utvalgte
statsledere. De fabrikerte en fortid som aldri hadde funnet sted og endret kollektive minner
som utfordret landets ideologi. Ifølge Özyürek (2006:157) konstruerte Atatürk i 1927 en ny
versjon av denne fortiden som ble den offisielle historien. Sufistenes tilholdssteder ble låst og
alle dens klær og gjenstander ble konfiskert. Verdiløse objekter ble kastet, mens objekter av
verdi ble plassert på det etnografiske museet. Ikke bare ble tingene fra tilholdsstedene plassert
på museum for å fremstå som historiske, men bruken av de spesielle klærne deres ble også
ulovlig. Dersom noen ble sett med disse klærne offentlig ville de bli hardt straffet. Som
Atasoy (1992:267) skriver, var det å frata en mevlevi hans sikke den største straffen personen
kunne få tradisjonelt sett. Mevleviene bar sin sikke selv da de sov om natta, og de ble begravd
med den på. Men dersom en mevlevi begikk et lovbrudd, ble han tvunget til å bytte ut sin
sikke med en vanlig hatt. Det var det som skjedde da det ble ulovlig å bruke mevlevienes
spesielle bekledning og det ble båbudt å bruke vestlige hatter med brem23.
På etnografimuseet ble sufiordenene fremstilt som gammeldags og umoderne, mens de i det
tyrkiske samfunnet levde videre i skjul. Clifford (1988) beskriver hvordan såkalte ”primitive”
kunstverk ble satt til å representere et abstrakt hele for eksempel ved at en maske fra et visst
sted blir et etnografisk metonym for stedet den kommer fra. Museumsgjenstander ble sett på
som representasjoner for mer eller mindre utviklede samfunn på en evolusjonsstige,
informasjonskilder til et tidligere stadium av menneskelig kultur. Dette var den vanlige
23

De tyrkiske røde hattene kalt fez ble også byttet ut med vestlige hatter. Det var et poeng at den vestlige hattens
brem skulle gjøre det vanskelig å legge hodet mot bakken slik man gjør under den muslimske bønnen (Eide
1995:36).
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bruken av etnografiske museer da Tyrkia ble grunnlagt i 1923, ifølge Kezer (2000). På
Ankaras etnografimuseum gav dette seg uttrykk i det jeg vil kalle omvendt primitivisme, altså
at museene fremstilte landets egen sufikultur som primitiv og avleggs. En stor andel av
tingene var hentet fra sufistenes tilholdssteder og ble ifølge Kezer fremstilt som et unikt
stykke frosset historie. Montrene rundt tingene hindret de besøkende i å ta på gjenstandene,
noe som symbolsk avgrenset dem fra nåtiden. Denne effekten ble særlig tydelig for en gruppe
mennesker som ikke var vant med museer, i en kontekst hvor dagligdagse ting ble fremstilt
som historiske. Denne fremstillingen var, ifølge forfatteren, en bevisst teknikk for å definere
sufiordenenes ting og praksiser som del av en historie man skulle legge fra seg når man
bevegde seg videre inn i det moderne Tyrkia (Kezer 2000). Det å bruke museer som verktøy i
nasjonsbygging er ikke unikt for Tyrkia. For eksempel brukte sovjetunionen
antireligionmuseer til å utdanne befolkningen, promotere den marxistiske forståelsen av
historien og støtte femårsplanen (Paine 2009). Gjennom ”museumifisering” har den tyrkiske
staten gjort mevleviordenen historisk. Før spilte etnografiske museer en viktig rolle i denne
prosessen, mens det i dag er omtalen av sufiordenene og folkloriseringen som bidrar til å gi
inntrykk av at sufiordenene er historie. Hovedsetet i Konya er Mevlanamuseet, hvor mange
av mevlevienes kunstneriske eiendeler er utstilt sammen med voksdukker av dervisjer.
Semaritualet ses på som folkedans, og i noen tilfeller rekrutteres dansere og musikere uten
noe forhold til Mevlana, slik Erguner (2005) forteller. Dette kommer jeg tilbake til i neste
kapittel. Før sufiordenene ble ulovlige var Mevlanamuseet det viktigste tilholdsstedet for
mevleviordenen, hvor både dervisjer og deres spirituelle mestre bodde og gjenomgikk sin
opplæring. Dette skildres i en film jeg fikk fra turistinformasjonen i Konya, produsert av
kommunen. Etter en beskrivelse av Mevlanas bakgrunn, fortelles det om hans filosofi og
sema. Videre fortelles det om museets interiør og eksteriør. Den historiske bakgrunnen og
lovgivningen nevnes så vidt, uten videre forklaring eller utdyping:”The Mevlevi lodge and the
tomb were converted into the Konya Antique Arts museum in 1926. It was reorganized in
1954 and took the name Mevlana museum” (Republic of Turkey 2010). Dermed skjedde det
en endring ved Mevlanamuseet på samme tid som semaritualet oppsto som en årlig
forestilling i Konya. I filmen forklares mevleviordenens tradisjoner nærmere, men med et
historisk perspektiv og uten å nevne hvorvidt ordenen fortsatt eksisterer eller ei. Det er neppe
tilfeldig at stengingen av tekkene kun så vidt nevnes, og at det ikke sies noe om mevleviene i
dag. Min oppfatning er at dette generelt snakkes lite om i Tyrkia. Fra filmen og fra
semaforestillinger får man inntrykk av at dette er en tradisjon som ikke lengre lever, men kun
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eksisterer som semaforestillinger og historisk materiale i museer. Likevel representerer
Mevlana og mevleviordenen en historie og en kulturarv som landet er stolt av og som de
inviterer turister til å oppleve og å lære mer om. I motsetning til Atatürks omtale av dervisjene
som late og gale, fremstilles de i filmen som representanter for en menneskekjær og fredelig
filosofi. Dette har selvfølgelig med kontekst og hensikt å gjøre, for målet er her å skape
interesse for mevleviordenen og rekruttere besøkende til Konya.

Kreativitet og kulturell improvisasjon
Ingold og Hallam (2007) bruker et eksempel med en arkitekt som designer en ny type
bygning og som hylles for sin kreativitet. Det er likevel bygningsarbeidere som setter den ut i
live og som hele tiden må improvisere ved hjelp av sine ferdigheter. Forfatterne stiller derfor
spørsmål ved hvorfor man ikke hyller bygningsarbeiderne for deres kreativitet, eller husets
beboeres kreativitet i utnyttelsen av bygningen. Her kan vi bytte ut arkitektens hus med
mevlevienes semarituale, bygningsarbeiderne med tyrkiske statsledere og beboerne med
publikummet. Vi ser da hvordan Tyrkia er et eksempel på det de beskriver som improvisasjon
i det å bevare tradisjoner og tilpasse dem til nye tider. I dagens Tyrkia er sufiordenene fortsatt
ulovlige, men semaritualet deres lever videre i kraft av å være en folkedans. Til tross for at
sufiordenene er ulovlige, kan denne kulturelle arven vises frem ved hjelp av museer og dans.
Museumifiseringen gjør det mulig for ritualene å kunne leve videre. Mange jeg har snakket
med i Tyrkia har hevdet at mevleviordenen ikke lengre eksisterer. Dette blir i så fall et
definisjonsspørsmål om hva man mener med at det finnes eller ikke finnes. Da jeg spurte en
av mine informanter ved kultur- og utdanningssenteret jeg besøkte i Istanbul om dette, svarte
han følgende:
In fact the Mevlevis still live in our country and in many countries of the world. And it is supported by
the government. Even the President of Republic participates to mevlevi ceremonies, and many
ministers etc attend also. Some Mevlevi rituals have been under protection of UNESCO since 2007.
And therefore, Turkish government also, for it to survive, took some rituals under protection. Our
center that you’ve been to in fact is one of the very few places where Mevlevis continue existing
(E-post fra Recep 4.mars 2012).

Hva det vil si å være mevlevi er forøvrig et definisjonsspørsmål. I Istanbul og Bursa omtalte
de seg selv som dervisjer og mevlevier i kraft av deres medlemskap i foreningen, mens i
Konya ses det å være mevlevi som nærmest synonymt med å være perfekt og dermed ville
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ingen hevde å være det. Da jeg spurte Recep om han hans tanker om hvorfor det er slik, svarte
han følgende:
In fact, dear Eline, to say “I am a Mevlevi” or “I am a Mevlevi Dervish” is to try to walk in the path of
Hz. Mevlana. So, to show efforts to own all the good character traits that Mevlana mentioned. It is to
be at peace with oneself and the universe, and to commit acts that will bring peace and beauty to our
inner worlds as well as to the world we live in. Some want to learn it by living it, some just imitate
being a Mevlevi by focusing only on the forms and the rituals. Why some do not say they are
Mevlevi? There might be two reasons to that: either he/she really is not on the path of being a dervish,
he/she just loves mevlevis and mevlevi rituals. So he/she just does the imitation part. Because, there
are also so many who do the Mevlevi rituals but are not Mevlevi dervishes. Or, either, he/she just tries
to be humble. If you ask my opinion, there is no place to be humble on that, because one is either on
the path of Mevlevi education or is not (E- post fra Recep 6.juni 2012).

Recep mener altså at man er en mevlevi ved å prøve å leve opp til idealet, mens de i Konya
mener man må ha nådd det høythengende idealet for å kalle seg mevlevi dervisj. Uansett
tolker jeg min informant Recep dit hen at han mener UNESCO24 har bidratt til at sema ses på
som en kulturarv og ikke kun som et religiøst ritual. Han skriver at det fortsatt er mevlevier i
Tyrkia, men bruker ikke begrepet mevleviordenen. Han klargjør heller ikke om ritualene de
gjør ses på av myndigetene som uttrykk for religion eller kultur. Det er mer legitimt for
regjeringen å støtte opp under ritualet som en tradisjon heller enn som en religiøs transe. Når
Recep skriver at den tyrkiske regjeringen også bidrar til å beskytte mevlevienes tradisjoner,
tolker jeg det som en henvisning til at de blant annet støtter kultur- og utdanningssenteret
deres.
Gamard (2009) mener det ikke er uvanlig at betalende tilskuere blir følelsesmessig berørt og
opplever spirituell velsignelse ved en semaseremoni som er riktig utført og som har gode
intensjoner ved å fokusere på Gud og kjærligheten til han. Dette finner vi igjen hos
mevleviene i Nikolaisen (2004), som definerer en vellykket semaforestilling ikke bare ut ifra
dervisjenes egen religiøse opplevelse, men fokuserer på tilskuernes opplevelse av sema
sammen med utøverne. På feltarbeidet mitt besøkte jeg flere samlingssteder for personer som
er interessert i sufisme. Noen ble kalt kultur- og utdanningssentre og andre ble omtalt som
studiegrupper. De religiøse uttrykkene som dervisj, sjeik og tekke ble brukt, og aktivitetene
som ble utført der virket for meg åpenbart religiøst betonte. Likevel hevdet de at deres
foreninger ikke var i strid med lovverket. Silverstein (2007:53) forklarer dette med at det ikke

24

UNESCO er forkortelse for United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
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finnes formelle, offentlige sufiarrangementer fordi disse per definisjon er ulovlige. Likevel
samles sufister, hører på prekener og diskuterer etiske aspekter. Han mener det viktige er
arrangementets status, som vanligvis er veloverveid tvetydige. Ettersom foreningene er
anerkjent av staten, antar jeg at det er en ”offentlig hemmelighet”, slik Silverstein (2007:39)
skriver. Engkvist (2010:34) og Raudvere (2002:219) skriver om halveti- cerrahi sufiordenens
tekke at det offisielt ble lagt ned da sufiordenene ble ulovlige, men at det i dag holdes i live
ved at de hevder å være et institutt for folklorisk tradisjon og forskning. De forklarer videre at
det er en sannhet i dette, ettersom ordenen er interessert i tradisjonell sufimusikk og poesi
samt at de underviser i musikk og sang. Raudvere (2002:219) legger til at noen av de beste
tyrkiske musikerne med osmansk reportuar har deltatt i opplæring og utøvelse av seremonier
ved cerrahitekket. Hun skriver at statens restriksjoner i dag er mer avslappet enn de har vært
på lenge, og at sufibrorskapene i dag er tolerert av staten. Dermed har det ifølge Engkvist
(2010) også vært en økning av sufirelaterte aktiviteter i landet de siste 10- 15 årene. Som min
informant Recep sier, støttes gruppen deres av regjeringen, og mange av dagens ministre
deltar i semaseremonier. På nettsiden til det tyrkiske kultur- og turisme- ministeriet kan man
lese at Konya ”i dag fortsatt er et senter for sufistisk praksis og lære, og et av høydepunktene
for besøkende er Mevlanamuseet, dervisjenes tidligere tilholdssted” (Turkish Ministry of
Culture and Tourism 2012a, min oversettelse). Beskrivelsen er tvetydig i forhold til om det
menes at mevlevienes religiøse praksis fortsatt utøves her, eller om det henvises til
semaforestillingene og museet.

Sufiordenenes situasjon i forandring
Etter Atatürks død og frem til i dag har lovgivningen blitt noe løsere i forhold til å bære
religiøse plagg offentlig og sufiordenenes virke slås ikke lengre like hardt ned på. I Yavuz
(1999:129) kan man lese at sufiordenenes svar på ulovliggjøringen var å sakte men sikkert
tilpasse seg lovgivningen ved hjelp av spesialtilpassede, uformelle institusjoner og diskurser.
Dermed gikk de fra å være stengt religiøse bevegelser til uformelle kultur- og
utdanningssentre med religiøse undertoner. Sufiordenen Naqshbandi har en betydelig rolle i
samfunnet, ettersom den har åpnet private skoler, sykehus, mediehus, kommersielle selskaper,
sommerskoler og nettverk for forretningsmenn som tilhører denne sufiordenen (Yavuz
1999:139). Mevleviene har også en stor skare av beundrere i viktige politiske og kulturelle
kretser, noe Kafadar (1999:319) mener er fordi Mevlana representerer et humanistisk livssyn
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som lett kan forenes med en moderne livsstil og tankegang. Dette har ifølge Kafadar gjort det
mulig for mevleviene å bli en semi- legitim kulturell institusjon. Det er heller ikke uten
betydning at tyrkere etter hvert har fått en fornyet interesse for sin osmanske fortid, noe
populariteten til tv- serien ”Det fantastiske århundret” er et eksempel på. Kafadar (1992:310)
skriver at mange sjeiker og fremstående mevlevier offentlig viser frem sin tilknytning til
sufigrupper, hvor det gjøres aktiviteter på grensen til det ulovlige. Videre skriver han at
sufiordenene fortsetter sitt virke ved å holde seg til visse begrensninger og ved å samarbeide
med medlemmer av politiet, militæret og regjeringen. Yavuz (1999:146) skriver at ordenen
har gått fra å basere seg på aktiviteter ved tekke til å bli et lite samfunn basert på tekstlige, og
derfor mer anonyme, relasjoner. Kavli (2009:108) mener islam på mange måter er mer
fremtredende i hverdagslivet i det sekulære Tyrkia i dag enn i det teokratiske Iran fordi
sistnevntes innbitte islamisme skyver folk bort fra moskeene, mens det motsatte skjer under
sekulært styre i Tyrkia. Eide (1995:36) bekrefter dette når hun skriver at hennes feltarbeid
viste at de kvinnelige sufistene var motivert av politisk motstand da de ble med i et
sufifellesskap. Vi ser her en utvikling som bekrefter Berger (1999) sin teori om at det ikke
nødvendigvis er noen sammenheng mellom modernisering og sekularisering. Selv om
moderniseringen har hatt en tendens til å gjøre samfunn mer sekulære, har det også forårsaket
kraftige antisekulære bevegelser. Han mener den islamske oppblomstringen ikke på noen
måte er begrenset til mindre moderniserte samfunn, men at den derimot er sterk i
moderniserte byer. Den tyrkiske regjeringen er blitt stadig mer islamvennlig. Turan (1991:45)
skriver at religiøst baserte politiske ideologier økte betraktelig fra 1960- tallet, og at
statsminister Erdoğan representerer denne islamistiske bevegelsen. Da Recep Tayyip Erdoǧan
ble gjenvalgt i juni 2011, lovte han folket å konstruere en ny grunnlov basert på folkets egne
ønsker. Den nåværende grunnloven ble skrevet av fem militære generaler etter et kupp i 1980.
Bilgin (2011) skriver at grunnloven fra 1982 er en udemokratisk tekst som ikke tar hensyn til
de voksende kravene om rettigheter og friheter. Arbeidet ble påbegynt i oktober 2011.
Thrulkill (2009:32) beskriver sitt besøk på et tekke like ved Mevlanamuseet i Konya, og
forklarer at det ikke er et formelt tekke tilknyttet en sufigruppe eller med intensjoner om
opplæring av dervisjer, ettersom det ville være ulovlig. Stedet tjener som et sted å møtes for
mevlevier, dele et måltid, høre på sjeiken deres, gjøre sema og zikr. Etter mine erfaringer er
det i denne typen tilfelle igjen et definisjonsspørsmål om hva et tekke er. Så vidt jeg vet er det
ingen som bor ved tekkene, men personer som er interesserte i sufisme møtes jevnlig og
etterfølger mange av sufistenes tradisjoner. På nettsiden Dar- Al- Masnavi kan man lese at
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mevleviaktiviteter har vært veldig begrenset og private i Tyrkia, fordi det har vært mange
hindringer. Derfor mener han at mevleviene har få muligheter for opplæring av nye
generasjoner. Mitt feltarbeid viser at det finnes sentre for opplæring i mevlevitradisjoner som
sema i både Konya, Istanbul og Bursa. Sannsynligvis finnes det også andre steder i landet.
Likevel virket det ikke som at disse stedene var kjent for så mange andre enn dem som gikk
dit selv. Thrulkill (2009) skriver at noen mener den tyrkiske regjeringen tillater
mevleviordenens virke på grunn av inntektene det gir landet, mens andre hevder staten innser
at Mevlanas humanistiske filosofi er en integrert del av tyrkisk kultur. Jeg sier meg enig med
Gamard (2009), som mener turistifiseringen av semaritualet har påvirket mevlevitradisjonen
både positivt og negativt. På den ene siden gav det nytt liv til mevleviene og gjorde det mulig
for dem å utøve ritualet, på den andre siden hevder han at den spirituelle renheten har blitt
degradert.
Jeg har gjennom dette kapitlet hovedsakelig ved hjelp av litterære kilder vist hvorfor og
hvordan sufiordenene ble ulovlige i Tyrkia. Sufiordenene har hele tiden fortsatt sitt virke, men
på andre måter enn da det var lovlig. Etter hvert har det blitt vanlig å identifisere seg med
islam som religion og beundre sufistiske tradisjoner. Kultur- og utdanningssentre tar vare på
de sufistiske tradisjonene. Det foregår opplæring i semaritualet, godkjent av kultur- og
turistministeriet, og semaforestillinger promoterer Konya og Tyrkia. Etter at sema ble en del
av verdens kulturarv, slås det fast at ritualet er en del av den tyrkiske kulturarven og ikke kun
et religiøst ritual. Dette igjen gjør det mulig for regjeringen å støtte bevaringen av disse
tradisjonene uten at det utfordrer statens sekulære prinsipper. Sufiaktiviteter er lovlig så lenge
de kan anses å være uttrykk for tradisjoner i en museumskontekst. I neste kapittel skal jeg gå
nærmere inn på mine informanters synspunkter på semaforestillingene og lovgivningen i
Tyrkia i dag samt den diskursen mine informanter representerer.
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4.

Sema og lovgivning i felt

I dette kapitlet vil jeg la informanter snakke om og representere sema, sufiordenene og
lovgivningen i dag. De representerer forskjellige posisjoner i samfunnet. Jeg har valgt å bruke
forholdsvis uredigerte feltnotater fra samtaler og e- post nettopp for å kunne se på diskursen
via måten de uttrykker seg på. Jeg hadde problemer med å få tilgang til mevlevienes
aktiviteter i Konya, og jeg oppfatter at det har en sammenheng med lovgivningen. Jeg er
imidlertid åpen for at det også kan ha med initiering i ordenen eller studiegruppen å gjøre,
ettersom en av ”Mevlanas tilhengere” som jeg snakket med fortalte at han ikke engang ville
ha latt kona si være med på gruppens samlinger. Her har også kjønn en betydning. I Bursa og
Istanbul var de åpnere, det var en ære å få besøk av en antropolog. I Konya måtte jeg i større
grad mase og benytte meg av bekjentskapene jeg fikk for å få tilgang. Tarik, venn av min
tyrkisklærer, møtte meg aldri, men ble til slutt overtalt til å svare på e- post og har godkjent
det jeg gjengir her.

En ”tilhenger av Mevlana”
Da jeg spurte Tarik om han visste om noen mevleviaktiviteter jeg kunne være med på, svarte
han følgende;
There are different Mevlevi groups and I am sure you have met them. We are trying to follow the path
of Hz.Mevlana Celaleddin Rumi İnshallah as much as we can with the light of Mesnevi. There are so
many secrets on this path and they become to known by you according to your intensity of desire and
the level of your sincerity. Allah leads you to reach and introduce those people on the path of Mevlana
according to your intention and your goals. I read your intention at below e- mail and understood that
you only want to search and meet Mevlevis for the purpose of your university degree; neither for
becoming a Muslim nor be a Mevlevi. You can only reach up to a certain information as you can find
around you in Konya as long as you stick with your current aim. You can not be able to understand
who is a real Mevlevi on the path of Mevlana, how their lives are, and nor you may be allowed to find
them. Yet I am not allowed to tell you more. The most clear clue I can give you is; Get Mesnevi
(mathnawi) and read, read, read; analyse it; with the light and of our holy book Quran; Then see, meet
real Muslims, real Mevlevis and how their lives in Mesnevi and in Quran. If you are sincere; God may
leads you to meet real Mevlevis. Other than this; you can only meet those who call themselves as
Mevlevi. They appear like a Mevlevi with visual shows of sema; but unfortunately they do not follow
Mevlana by heart and obey Mesnevi, believe in Quran. We believe in Mesnevi, is truly the
explanation of Quran; as Mevlana says” (E- post fra Tarik 28.4.11).
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Han skriver at det er mange hemmeligheter, men det går ikke klart frem om dette har
tilknytning til lovgivningen eller initiering i sufiordenen. Det går derimot tydelig frem at det
ville ha vært lettere for meg å få tilgang dersom jeg ønsket eller hadde gitt meg ut for å ville
bli mevlevi, men det kunne jeg ikke gjøre av forskningsetiske hensyn. Han skriver at jeg kun
vil kunne møte de som kaller dem selv mevlevi, og ikke ekte mevlevier. Tarik mener, i likhet
med flere av mine informanter, at han selv heller ikke kvalifiserer til å bli kalt mevlevi fordi
det ifølge hans definisjon vil si å være et tilnærmet perfekt menneske som representerer Gud
på jorda. En rekke folk, også ”tilhengere av Mevlana” som Tarik, sier at mevleviordenen ikke
eksisterer lengre i dag. Et eksempel på dette er Deniz, som var i ferd med å avslutte en
mastergrad i sufismestudier og jobbet i et forskningsprosjekt om Mevlana.

Sufismestudent og forskningsassistent
Jeg møtte Deniz på arbeidsplassen hennes og hadde senere e- postkontakt med henne. Hun
fortalte meg at hun er usikker på om det finnes noen sjeiker eller sufigrupper i
mevleviordenen i dag:
In Tasavvuf to talk about an order-sufi path there has to be sheikh-murşid and methods. But today we
do not know there is any Mevlevi sheikh here. If there is, it is okay then and people may join the order
and can be dervish. But again I do not know whether there is (e-post fra Deniz 13.04.11).

Det forbauser meg at hun ikke kjenner til aktive mevlevigrupper, ettersom jeg har vært i
kontakt med flere. I samtale med postnishin på semaforestillingene i Konya gjorde han det
tydelig at gruppen deres er en sufigruppe bestående av dervisjer og at han er deres sjeik. På
den amerikanske nettsiden Dar- Al- Masnavi finnes dessuten en liste over ordinerte mevlevi
sjeiker. Det som imidlertid er forvirrende er at den nåværende ordineringen består i å få det
som kalles ”tillatelsesdokument” og dermed unngås tittelen sjeik som fortsatt er ulovlig. Jeg
mener det sier mye om situasjonen i landet når en som både studerer sufisme og forsker på
Mevlana sier at hun ikke vet om mevleviordenen eksisterer. Enten vet hun noe som hun ikke
sier, eller så vet hun det faktisk ikke og følgelig har hennes sufismestudier og jobb et annet
fokus. Det siste alternativet virker sannsynlig ettersom hun uttrykte et ønske om å finne slike
grupper. Den offisielle diskursen sier nettopp at det kun finnes semaforestillinger og ikke ekte
sufiordener. Selv kunst- og kultursentrene fremstår som lite kjent. Et tredje, og like sannsynlig
alternativ, er at det er uklart hva som menes med en levende sufiordenen. Feltarbeidet mitt har
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vist at disse gruppene finnes, men at de ikke offisielt kalles for tekke eller dergah på grunn av
lovgivningen.

Semautøver og -lærer
En annen av mine informanter har gjort sema i 34 år, har reist på turnè utenlands, samt vært
lærer for utlendinger. Når han får vite at jeg er interessert i å lære om dervisjers dagligliv nå
for tiden, sier han at alt henger sammen med hvordan det var før. Han forteller at mange tror
det ikke finnes tekke lengre, men at det finnes i flere land som USA, Tyskland og Sveits. Han
nevner ikke Tyrkia, men kun de utenlandske som er lovlige. Dette til tross for at han selv er
med i en gruppe av sufister som mottok meg på tekke. En mulig forklaring er at han ikke på
dette tidspunktet hadde nok tillit til meg til å fortelle meg om aktivitetene i Konya.

Sjeik og postnishin i Konya
Etter gjentatte forsøk lyktes jeg å møte en av Konyas sjeiker, som også er postnishin ved de
fleste av kultursenterets semaforestillinger. Under følger et utdrag fra feltnotatene:
Han har vært aktiv i sufimiljøet i 45 år og startet som semazen. Han gjennomgikk mevlevienes
initieringsprøvelse på 1001 dager, som fortsatt finnes, men det er annerledes enn før. Han
sier at alle dervisjer får en jobb i tekke, blir et spirituelt rent menneske og møter andre
dervisjer. Han selv er på Mevlanamuseet hver dag og ser det som sin fredsplass hvor han
kommer for å be og slappe av. Jeg spør hva slags forhold sufigruppen hans har til
kommunen, ettersom de er ansatt av den, og han svarer at alle semazen er elevene hans og at
de ikke får noe lønn. Det er derimot en gang i måneden en annen gruppe som opptrer. De er
studenter og får betalt for semaforestillingene, noe han ikke synes noe om. – Blir det
kjærlighet hvis vi krever penger for å gjøre sema? Spør han retorisk og legger til. – Man må
ofre noe. Han refererer til en av Mevlanas historier for å forklare. En gartner som planter
blomster og dyrker flotte roser bryr seg ikke om at han stikker seg på rosen når han skal lukte
på den, men en som ikke vil ofre noe, kaster rosen på bakken og tråkker på den, sier han.
Videre forteller han at alle i gruppen hans har vanlige jobber som lærere, professorer og
leger. Selv eier han en stor butikk, men er nå pensjonist. Han vil konsentrere seg fullt om
Mevlana og lære mer. – Hvordan får man være med i semagruppen? Spør jeg. Han sier at
alle er hans gutter og at han ikke tar inn hvem som helst. De må elske Mevlana først. Jeg spør
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om alle som vil får være med å gjøre forestilling. – Man må lære sema i 3-4 år for å kunne
være med på forestillingene i kultursenteret. Noen er fortsatt nybegynnere, derfor kan ikke
alle være med. – Er det åpent for alle som vil å lære sema? Spør jeg. Han sier de har tre
samlinger i uka med hans mevlevigruppe. Da samler de alle sammen og finner ut hvem som
virkelig er interessert i å være mevlevi.
I samtalen vokser det frem en diskurs om at dervisjene hans gjør sema av kjærlighet til
Mevlana, at det ikke ses på som en jobb, at hans gruppe ikke får lønn for dette og at det ville
være galt å ta imot penger for sema. Videre må gruppens medlemmer være interessert i å bli
mevlevier. Det er imidlertid uklart hva han legger i det å være mevlevi. Det uttrykkes ikke
eksplisitt om dette er aktiviteter av religiøs karakter eller om de ser på seg selv som en
mevleviorden, men det er inntrykket jeg får. Det er nok også en grunn til at han ikke vil la
meg få være med på en av gruppens møter. Da jeg spurte om dette, sa han at det var for privat
til at jeg eller andre utenforstående kunne være tilstede. Dette er en velkjent holdning blant
sufister.

Tidligere musiker ved semaforestillingene i Konya
Via flere ledd av bekjente fikk jeg møte Mustafa som tidligere var musiker og semazen på
semaforestillingene i Konyas kultursenter. Han er nå med i en annen semagruppe. Han
forteller at han sluttet fordi han har mye å gjøre på jobben og ikke er helt frisk.
– Når lærte du å gjøre sema? Spør jeg. Han svarer at han er født i Tyskland og bodde der til
han var syv år. Da han kom til Tyrkia, tok bestefaren han med på en semaforestilling og han
fikk lyst til å lære seg det selv. Det var på musikklinja på universitetet for 20 år siden at han
lærte seg sema. Han ble da kjent med sjeiken i Konya og lærte sema av han. Han er den første
jeg snakker med som har deltatt i de offentlige semaforestillingene, så jeg vil gjerne høre mer
om hvordan det er. – Jeg har hørt at semazen på kultursenteret er ansatt av staten og har det
som sin jobb. Har de i tillegg andre jobber? – Ja, de er støttet av myndighetene, sier han. –
De har ikke andre jobber i tillegg, fordi arrangørene vil at de skal vie sin tid til sema og
musikken for å kunne gjøre det best mulig. Mange av musikerne der er også er med i grupper
som spiller klassisk tyrkisk musikk. Han selv lager og spiller instrumentet rebap. Han forteller
at også hans semagruppe er støttet av kultursenteret. Jeg spør om de som deltar på
kultursenterets forestillinger er musikere og semazen fra før, og han svarer bekreftende. Jeg
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sier at jeg har lest om hvordan noen mener at sema er en form for dans, mens andre mener at
man ikke kan omtale sema som dans fordi det er en form for bønn. Mener du at sema er en
dans? Spør jeg. – Sema er tilbedelse av Gud, svarer han. Når kultursenteret velger ut
semazen, er det et kriterium at de må kunne Mevlanas historie. Det er mange som er flinke til
å gjøre sema, men som ikke kan noe om Mevlana, de får ikke bli med i gruppen. – Noen gjør
sema kun som en dans for å tjene penger, men jeg mener at sema ikke kan sies å være en
dans. Jeg spør om det er noen kriterier for å være med i gruppa. Han svarer at arrangørene
velger ut de beste av de som ønsker å delta. –Er det de samme som holder forestilling hver
lørdag, eller bytter de på? spør jeg. Han forteller at det er hovedsakelig de samme hver
lørdag. Det er rundt femti semazen tilknyttet kultursenteret, og det er ca. tjue på
forestillingene. Han har vært i Norge og Danmark med semaforestillinger. – Turnerer du
mye? spør jeg. – Ja, jeg var nettopp i Tyskland og Nigeria. Nigeria er jo et muslimsk land.
– Reiser gruppa på kultursenteret også rundt i verden? Spør jeg. – Ja, sier han. Gruppa deler
seg i to, hvor noen holder forestilling her mens andre reiser. Til sommeren deler de seg også,
når det begynner å være forestillinger også på tirsdager og torsdager. Da er det forestillinger
utenfor Mevlana museet. Èn av gruppene vil gjøre forestillingene på lørdager, mens den
andre gruppen gjør forestillingene på tirsdager og torsdager.
Etter samtalen med Konyas sjeik ble jeg usikker på om jeg hadde forstått han riktig da han sa
at de fikk lønn for å delta i semaforestillingene. Jeg spurte derfor Mustafa om dette på nytt
ved en senere anledning.
Mustafa sier at det er riktig at de er to grupper og forteller at alle er mevlevier, men at staten
har ”tatt dem under vingene sine” for at de skal få tid og mulighet til å gjøre en ordentlig
jobb med sema og musikken. Det hender at denne betalte gruppen gjør semaforestillinger
sammen med sjeiken i Konya sin gruppe. Den ene gruppen, som han tilhørte, tar betalt mens
sjeiken i Konya sin gruppe ikke tar seg betalt for det.
Vi ser dermed at denne musikeren har et noe annet fokus enn sjeiken som ofte leder
semaforestillingene. Mustafa snakker om sin rolle som sufimusiker som en jobb, men
rettferdiggjør det at de får lønn ved at det gjør dem til bedre musikere. Dette synet går dermed
imot sjeikens syn om at det ikke er ekte kjærlighet til Mevlana dersom de tar seg betalt. Han
forklarer imidlertid at medlemmene av den betalte gruppen velges ut etter deres evner som
musikere, men at man i tillegg må kjenne til Mevlana. Vi har dermed sett at det er to
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forskjellige grupper som utfører forestillingene, hvor den ene kan sies å gjøre en jobb som
musikere, mens den andre gruppen gjør sema frivillig av religiøse grunner.

Konyas sjef for kultur og sosiale anliggender
Da jeg møtte Konyas kultursjef, spurte jeg hvorfor de har gratis semaforestillinger.
- For å vise det frem og introdusere det for turister som kommer til Konya, sier han på
engelsk. – Introdusere Mevlana, eller Tyrkia? spør jeg. – For å vise frem Tyrkia og våre
tradisjoner, sier han. Han sier at det ikke finnes ekte mevlevier og ingen ekte sjeik i Tyrkia nå
lengre fordi det ble ulovlig ved opprettelsen av Tyrkia. – Hva vil det si å være ekte mevlevi?
spør jeg også han. – Man må følge islams regler, sier han. – En ekte dervisj må studere hver
dag. Han sover få timer fordi han står opp hele tiden for å be. Han gjør zikr hver morgen og
kveld. Han besøker syke og hjelper trengende. En dervisj lever for å gi, ikke for å få.
– Hvorfor er semaforestillingene gratis i Konya, mens de koster penger i Istanbul? spør jeg.
– Sema i Konya er som i gamle dager, den historiske sema. Alle turister som kommer til
Konya vil se sema, derfor må vi vise det frem. Hvordan kan de ellers få sett det? spør han
retorisk. – Da ville de kanskje ha betalt penger for det og sett det på forestillinger arrangert
av hotellet, svarer han selv og fortsetter. - Sema er ikke salgsvare. Det er feil slik de gjør i
Istanbul, at de selger billetter. I Istanbul ser man sema bare èn gang, men her i Konya kan
man se dem mange ganger fordi det er gratis.
Kommunens kultursjef, som representerer staten, er enig med sjeiken i at sema ikke er en
salgsvare. Likevel ser han verdien av sema i markedsføringen av Konya som turistmål. I
likhet med flere andre sier han at det ikke lengre finnes ekte mevlevier eller sjeiker i Tyrkia,
men han ser mye positivt i Mevlanas lære. Når jeg møter han en drøy uke senere, forteller han
nemlig at han er lederen av stiftelsen SADAV25, som planlegger åpningen av en semaskole i
Konya 1. juni 2011. Det skal være gratis og for menn i alderen 18-22 år, med 80 studenter
fordelt på fire klasser. Skolegangen skal vare fra mandag til fredag pluss lekser i helgen, i ett
år. Elevene vil lære alt om ”mevleviveien”, sier han: - alt fra namaz til sema. Skolen er
foreløpig ikke åpen for kvinner. Han sier de kan gjøre sema for seg selv. Dersom de også vil
gå på skolen, kan de starte en klasse for kvinner i samme alder som guttene. Semaskolen vil
samarbeide med Mevlana kultursenter, og de vil dra på utflukter til gamle mevlevi tekke som
25

SADAV står for Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, forening for sosial hjelp og solidaritet.
Foreningens logo preges av en semazen.
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var virksomme før lovendringen. Av skolens fire klasser er to av dem for vanlige studenter,
en for handikappede og en for romfolk. - De er uten land og er ofte stoffmisbrukere, forklarer
han. Han vil hjelpe dem til å bli bedre mennesker. Det er som å lære dem å fiske, heller enn å
gi dem fisk, sier han. – Vil det være mulighet for turister eller utlendinger å gå på en skole
som dette? Spør jeg. – Turister er velkomne til å se på og leve sammen med elevene. Døren
vår er åpen, som Mevlana sier, svarer kultursjefen.

Forskningsassistent i Konya
Forskningsassistenten Nur jobber ved et av byens universiteter og kan mye om Mevlana og
semaforestillingene i Konya. Hun mener at mange ser på Mevlana som en filosof på linje med
Artistoteles og Platon, men påpeker at han først og fremst er muslim. For å kalle seg mevlevi
mener hun at man må forandre livet sitt og vanene sine i tråd med mevlevienes tradisjoner.
Det er viktig at man først blir muslim. For å bli med i ordenen må man gjennom tre måneders
kjøkkentjeneste og 1001 dager med prøvelser. - Vi kritiserer ikke de som relaterer seg til
Mevlana, men da må man kalle seg tilhenger av Mevlana og ikke mevlevi, legger hun til. Hun
mener videre at sema på kultursenteret ikke er religiøst, samtidig som sema er en type bønn.
Hun mener at det kan være som en bønn på kultursenteret også, men når det blir vist frem
som teater er det noe annet. Når vi kommer inn på temaet om sema er en dans eller ikke, sier
hun at det selvfølgelig ikke en dans, men en tilbedelse og et ritual. Men det er mange som vil
tjene penger på Mevlana, legger hun til. Jeg spør om lovgivningen rundt sufiordenene, og Nur
forklarer at det er lov som folklore, slik som på Mevlana kultursenter, men det som foregår i
private hus og på i dergah er ikke lov. Når det fremføres for turister som folkedans for å
introdusere dem for Konya og Tyrkia er det lov, men ordenen er ulovlig. Kollegaen hennes
mener at ordenene og dergah fortsatt er hemmelig, men Nur mener at det ikke er særlig
hemmelig når en som meg kan komme utenlands fra og få være med og observere. Det er
uansett ikke registrert av staten og det står ikke om det i bøker. Her, som hos
sufismestudenten Deniz, ser vi at det skilles mellom sema gjort som forestillinger og sema i
relasjon til Gud. Først sier hun at mevleviaktiviteter ikke lengre foregår, men viser senere at
hun kjenner til aktiviteter i private hus som ikke er lovlige. Dessuten er det konteksten og
utøverne som avgjør om semaforestillingene er uttrykk for dans eller tilbedelse.
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Lederen for UNESCOs komité for sema
Jeg kontaktet lederen for UNESCO prosjektet med tittelen ”Sema Ceremony of the Mevlevi
Whirling Dervishes ” som ble erklært ”Masterpiece of the Oral & Intangible Heritage
Humanity”. Hun ledet gruppen som skrev rapporten med tilhørende dokumentarfilm,
lydopptak og fotografier. Hun beskriver skillet mellom stat og religion i Tyrkia som pandoras
eske. Hun forteller at hun hadde problemer med staten under oppdraget for UNESCO, fordi
en økt status for mevleviene gjennom at sema ble en del av verdens kulturarv, ville bety at
andre sufiordener ville kreve de samme rettigheter til å utføre sine ritualer åpent og lovlig.
Hun sier at den tyrkiske staten ikke er villig til å oppheve forbudet mot sufiordener, men at
det har blitt gjort visse forandringer. Hun mener aktivitetene som gjøres i de private
foreningene er som folkedans å regne og at de gamle tekkene som er gjenåpnet som
kultursentre med mevleviaktiviteter, ikke er ”ekte” tekke. For UNESCO dokumenterte hun
hvordan disse er som levende museer, hvor semaritualet har blitt turistifisert. Hun forklarer
videre at det er mange som misbruker ritualet for å tjene penger, få oppmerksomhet eller
mulighet til å reise på turneer utenlands. Hun mener at ytterst få av de som sier at de er
mevlevier faktisk er det.

Restaurant som arrangerer semaforestillinger
En dag under oppholdet i Istanbul gikk jeg forbi et skilt på fortauet utenfor Alemdar
restaurant, med reklame for semaforestillinger på den samme restauranten.
Jeg stopper opp og studerer plakaten, og en servitør lurer på om jeg er interessert i å se
forestillingen. Han viser meg området hvor sema gjøres; et lite, rundt podium midt i
restauranten og med spisebord på alle kanter. Der er stoler med saueskinn foran, notestativer
og instrumenter. Han forteller at man enten kan betale kun for sema, som koster 25 lira, ca.
80kr, eller kjøpe en pakke med mat og vin inkludert, som koster 75 lira, ca. 270kr. Det blir
med andre ord en dyr middag etter tyrkiske priser hvis man velger pakken, noe de fleste nok
gjør ettersom det foregår på en restaurant. Jeg spør hva slags folk som opptrer og om de
kommer fra et tekke. –Å nei, svarer han og fortsetter. - Du må ikke blande dette med religion.
Han forteller at sema er influert av Mevlana, som var en vanlig muslimsk mann. Han bodde i
Konya på 1200- tallet, hans sønn utviklet sema ritualet, og hver desember arrangeres en
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Mevlanafestival i Konya. Videre forteller han at det er 300 semazen som deltar på festivalen i
Konya, og at noen dør av anstrengelse26 mens de gjør sema der. Jeg ser overrasket på han
og spør som for å sjekke at jeg hørte riktig. – De dør? – Ja, det har skjedd, men det skjer ikke
ofte, sier han. – Så de som opptrer her er dansere som har lært seg sema på egenhånd da?
Spør jeg. – Nei, de er profesjonelle, svarer servitøren. Han sier at det er fire semazen som
opptrer. Han anbefaler meg å reservere til dagen etter. – Det er populært, så det kan hende
det er fullt i morgen, sier han. Jeg takker nei, og går derfra.
I brosjyren fortelles følgende:
Mevlana (…) is among Islam´s greatest poets and mystic philosophers. He gave hope and inspiration
to humanity as an Anatolian holy man. Mevlana and the sect which was founded after him, have not
only influenced the Anatolian- Turkish civilizations but indeed have had far- reaching influences on
the intellectual and artistic life of many individuals and nations (Alemdar restaurant i.d.).

I brosjyren vektlegges sema som kultur, og disse forestillingene er et eksempel på hvordan
sema tas ut av sin religiøse kontekst. En restaurant er ikke noe religiøst sted, og ifølge islam
skal man ikke drikke alkohol. Når man skal se sema mens man spiser middag, er det åpenbart
underholdning. Servitøren avviser at ritualet er religiøst, men sier de er profesjonelle
semazen. Definisjonen på profesjonell er uklar. Semaritualet gjøres også ved andre
restauranter i Istanbul sammen med andre danser, noe jeg så i reklamebrosjyrer fra Günay
Restaurant og Orient House på hotellet hvor jeg bodde. I brosjyrene er personer iført
semabekledning avbildet blant magedansere og osmanske sultaner.

Kontrastrerende diskurser
I turisthåndboken The Rough Guide to Turkey kan man lese følgende anbefaling i et avsnitt
om semaforestillingene i Konya:
…the troupe that performs the ritual in a new, purpose- built hall does not profess to live as Mevlevis;
before you fork out for the ticket it´s worth remembering that the best place to witness a ceremony is
probably in the restored semahane in Istanbul, the Galata Mevlevihane (…) The group there has
official recognition as a dance troupe, but its members are also practicing dervishes who have
undergone the novitiate and live according to the teachings of the Mevlana on a daily basis (Ayliffe,
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Dette bekrefter Eide (1995:116), som blir fortalt av en informant at en eldre kvinne har dødd av hjerteanfall
etter zikr. Hyperventileringen under zikr kan føre til at deltakerne mister kontroll over pusten sin, derfor er det
viktig at gruppen har en leder som holder øye med deltakernes pust og intensitet.
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Dubin, Gawthrop og Richardson 2007:618)

Forestillingene i Konya anbefales her ikke fordi de sies å ikke være ”ekte” mevlevier. Vi ser
her konturene av en turistorientert diskurs om at sema utført på forestillingene er religiøse og
utført av troende. Denne diskursen er en kontrast til diskursen om gruppene utøverne ved
forestillingene er opplært i, som hevdes ikke å være religiøse, men snarere kulturelle. Dette er
nok et eksempel på hvordan man tilpasser omtalen av en gruppe etter hvem man presenterer
den for. Da jeg var i Istanbul var Galata mevlevihane stengt på grunn av restaurering, men
gruppen kunne sees ved Hodja pasha kultursenter i Istanbul. Dette kommer jeg tilbake til i
neste kapittel. Dagens situasjon er kompleks og forvirrende, men jeg synes sufismestudenten
Deniz forklarer situasjonen rundt lovgivningen på en god måte:
I understand your confusion about the law and situation about sufi ritual. If there is a law it must be
applied to. But if it isn’t put into practice then what happened? That is the current state of Turkey.
Let’s clear this. One of my tasawwuf [sufisme] lecturers told me that: Think about this. If the all
faculty of medicine are closed by the state and also being doctor is forbidden then what happened? Of
course, fake doctors arise and/or the real doctors do their jobs as illegal. Because you can not
forbidden to be illness and people must consult a doctor to recover their health. The same goes for the
sufi shaikhs as spiritual doctors who heal the diseaes of the heart.” Briefly, yes there is a law relevant
to prohibiton of the lodges and to being shaik. But the law is not suitable for to implemented. Say
another words it is not applicable. Actually it is more related to changing institutionalized structure of
the Ottoman Empire and to establish a new order by making revolution. One example of the laws of
the republic in 1920s: men have to wear hat. But no one put into practice this. It is the law of 1920s
(e- post fra Deniz 20.04.12).

Dette sitatet omtaler hvordan sjeiker blir ansett av en foreleser i sufismestudier, og det virker
ikke usannsynlig, ut fra samtaler med andre akademikere, at disse synspunktene representer
en diskurs blant tyrkiske akademikere innen sufisme. Her omtales sjeiker med flotte ord og
stor respekt, nemlig som spirituelle doktorer som lindrer hjertets smerter. De sammenlignes
med medisinere, som mennesker knapt kan klare seg uten. Derfor omtales også den relevante
lovgivningen her som utdatert og uanvendelig. Tyrkia er imidlertid i gang med utformingen
av en ny grunnlov, noe som kan forandre lovgivningen for sufiordenene. Bilgin (2011) skriver
at den nye grunnloven fortsatt vil separere stat og religion, men at staten nå må respektere alle
religioner og trossamfunn. I Gusten (28.09.11) sin artikkel i The New York Times, forklarer
presidenten i federasjonen av aleviforeninger27 at den nåværende grunnloven slår fast at

27

Alevitroen er en tyrksik religiøs retning ikke ulik sufisme, men likevel separat og forskjellig.
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Tyrkia er sekulær, men at den ikke definerer begrepet. Grunnlovens domstol har dermed
tolket dette som et totalt fravær av religion i det offentlige rom, noe blant annet sufiordenene
lider under. Forhåpentligvis kan en ny grunnlov føre til at sufiaktivitetene kan utføres åpent,
enten de er uttrykk for kultur eller religion.
I dette kapitlet har jeg vist at det eksisterer kontrasterende diskurser rundt utøvere av sema.
Tre parter representerer hver sin diskurs: sufistene, staten og arrangørene av
semaforestillinger. Sufistene opprettholder diskursen om at samlingsstedene deres er kulturog utdanningssentre, for å få mulighet til å fortsette sitt virke. Staten kan stolt vise frem disse
aktivitetene så lenge de defineres som kulturelle. Arrangørene av sema derimot, vil gjerne
vise turistene noe som er autentisk sema. Det sies derfor ved noen tilfeller at utøverne
kommer fra et tekke og at de er religiøse mevlevier, men det legges også vekt på at sema er
proklamert som en del av UNESCOs kulturelle verdensarv. Sema inngår også som del av
danseforestillinger med tyrkisk folkedans, som ved restauranter i Istanbul og den kjente
forestillingen ”Fire of Anatolia” som holdes utenfor turistbyen Antalya. Denne kommer jeg
tilbake til i neste kapittel. I forrige kapittel så vi hvordan Gamard, den amerikanske
mevlevisjeiken, og vestlige akademikere utgjør en egen diskurs om at kultursentrene er
religiøse, men skjuler seg bak kulturutøvelse for å kunne fortsette sitt virke. Jeg har også vært
inne på hvorvidt mevleviordenene er lovlige og om de i det hele tatt eksisterer. Vi må se på
definisjonene av sufiorden, tekke, dervisj og sjeik. I Konya defineres det å være mevlevi på en
annen måte enn i Istanbul og Bursa. Da jeg ved vårt første møte spurte Ahmet fra Konya om
han var mevlevi, ble han sjokkert og fornærmet. Han mente jeg var uhøflig og altfor direkte
som stilte det spørsmålet. I Istanbul og Bursa har de derimot ingen betenkeligheter med å
kalle seg mevlevier. Jeg ser på gruppene av mevlevidervisjer som sufiordener fordi de bruker
sufiordenens begreper og utøver ordenens tradisjoner. Det er imidlertid ingen, så vidt jeg vet,
som bor på tekke for å vie sitt liv fullt og helt til Gud. Sufiordenene er annerledes i dag,
medlemmene arbeider og har familier, men møtes jevnlig for å være sammen, be og holde
tradisjoner ved like. Det er kanskje ikke riktig å si at mevleviordenen eksisterer, men det er
derimot sikkert at en tilsvarende gruppe personer anser seg som tilhengere av Mevlana og
bruker av sin tid for å holde arven hans i live. Vi har sett at det er forskjellige oppfatninger av
viktigheten av å være muslim for å være mevlevi, og at det å ta betalt for å gjøre sema
oppfattes forskjellig. Samtalene gav meg også en følelse av hemmelighold og skepsis til å
utlevere informasjon som potensielt kunne være skadelig for medlemmene. Noen unngikk å
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snakke om egen deltakelse og avsto fra å invitere meg med på aktiviteter. Som Deniz sa så
trenger Tyrkia ”sjelens leger” og den nye grunnloven vil kanskje oppheve forbudet mot dem.
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5.

Semaforestillinger

Semaforestillingene ved Mevlanafestivalen i Konya28 er de mest kjente og omtalte i Tyrkia.
Lenge fantes kun disse årlige forestillingene i Konya samt noen i Istanbul, men etter hvert har
det kommet flere. Under mitt feltarbeid ble semaforestillingene i Konya avholdt hver lørdag
på Mevlana kultursenter, gratis og i regi av Konya kommune. Senteret ligger like ved
Mevlanamuseet og ble offisielt åpnet av statsministeren under Mevlanafestivalen i desember
2004. Bakırcı (2010:107) skriver at kultursenteret ble bestemt bygget i 1991 og arbeidet
startet det påfølgende året. Kultursenteret består av en innendørs semahall med 3500
sitteplasser og en utendørs semascene med 3220 seter. Utendørsscenen ble ikke benyttet mens
jeg var der. Forestillingene ble reklamert for med plakater på tyrkisk ved Mevlanamuseet og
flere steder i Konya sentrum. Jeg så denne forestillingen omtrent to ganger i måneden fra
januar til mai, og hver gang var det små detaljforandringer som antallet utøvere i
forestillingen og rekkefølgen de kom inn i. Noen ganger ble det delt ut informasjonsbrosjyrer,
andre ganger ble det avholdt en såkalt sohbet29, preken, før forestillingen. Det kom stadig
flere tilskuere utover våren, og i mai måtte det tas frem ekstra stoler for at alle skulle få plass.
De har blitt så populære at kommunen ved slutten av mitt feltarbeid planla å sette opp flere
forestillinger i uken. Jeg vil nå beskrive detaljert hvordan en semaforestilling foregår på
Mevlana kultursenter.

Semaforestilling på Mevlana kultursenter
Kl 20 skal forestillingen begynne og sufimusikk spilles over høyttalerne, men ingen musikere
er å se. Lyset skifter mellom rødt, grønt og hvitt i noen minutter før det skrus av, mens
talerstolen på høyre side av musikerne lyses opp. Bak denne står en mann som forteller på
engelsk at man ikke skal klappe etter forestillingen og på tyrkisk om symboler i
semaforestillingen. Dervisjenes høye hatt representerer hans egos gravstein og den hvite
tennure representerer likkledet. Han fødes spirituelt til sannheten ved å ta av seg sin svarte
kappe og oppnår spirituell modenhet gjennom de forskjellige stegene i sema. Når den
28

Se figur 7 for illustrasjon.
I tyrkisk dagligtale betyr sohbet samtale, men fra gammelt av har det en mer nyansert mening som inkluderer
kamperatskap, fellesskap og et forhold mellom disipler. Sohbet er en hengivende praksis som er viktig for
mevleviene (Silverstein 2007:42)
29
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virvlende dervisjens armer åpnes, går hans høyre hånd til himmelen for å motta Guds
velgjørenhet. Med den venstre hånd mot jorden snurrer han fra høyre til venstre og dreier
rundt jorden og hjertet (Chelebi i.d.). Åtte musikere inntar lydløst sine plasser, et rødfarget
saueskinn ligger på motsatt side. Skinnet kalles post og er sjeikens plass. Ved
semaforestillinger kalles han postnishin, dvs. lederen av semaforestillingen. Skinnets rødfarge
symboliserer skyenes farge ved solnedgang, som representerer Mevlanas død og er fargen for
union og seremoni (And 1977:86). Et par meter til venstre for den røde skinnfellen ligger
mange hvite skinnfeller på rekke, en til hver semazen.
De ca 20 dervisjene kommer inn på scenen med lange svarte kapper kalt khirqa. De hvite
klærne som de har under syns i halsåpningen.Tennure ligner en hvit lang, kjole og dasta gul,
som kan oversettes med en bukett med roser, er den hvite jakken de har over tennure og som
er festet på den høyre siden og åpen på venstre side. Rundt livet har de et belte kalt alif-lamand. Hattene deres, sikke, er høye og beigefargede og skal være tovet av kamelhår. På føttene
har de myke, ankelhøye skinntøfler, som også brukes til daglig av tyrkiske landsbyboere. Det
kommer flere svartkledde lydløst inn. De ser alle lett ned i gulvet, bukker eller bøyer seg ned
med ryggen vendt mot musikerne og ansiktet mot den første av dem som gikk ut på scenen,
semazenbashi. De går inn langs scenens buede kant med 3-4 meters mellomrom mellom seg
og stiller seg på rekker på hver sin hvite skinnfell. Til slutt kommer postnishin. Han har et
grønt tørkle rundt hatten kalt destar, og han holder armene sammen i magehøyde inne i
kappenes ermer. Postnishins kappe heter eliflamet (And 1977 og Friedlander 2003).
Dervisjene bukker til postnishin. Han krysser gulvet og går rett til sin røde post, ikke langs
den buede scenekanten slik de andre gjorde. Semazen bukker så mot musikerne og setter seg
ned på knærne.

De syv delene i sema
Postnishin begynner semaforestillingen med en lovprising kalt ”Nat-i Serif”. Dette er det
første av de syv stegene i sema (Chelebi i.d.). Postnishin er opplyst av en hvit lyskaster mens
resten av scenen er dekket av rødt lys. En annen lyskaster peker på musikerne. Lette
trommeslag og neyfløyten høres når postnishin slutter å resitere. Trommelyden symboliserer
skaperens guddommelige orden, og neyfløyten representerer det første åndedraget som gir liv
til alt, nemlig den guddommelige pusten. Dette er det andre og tredje steget i sema (Chelebi
i.d.). Idet musikken begynner å spille raskere, klapper alle hendene i bakken, bøyer seg
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sittende for å kysse gulvet og reiser seg så opp og bukker. Disse bevegelsene symboliserer
Guds skapelse av den livløse kropp etterfulgt av dens gjenopplivning ved Guds egen pust og
til slutt helbredelsen og gjenopplivingen av universet (Küçük 2007). Postnishin tar et skritt
frem til høyre og semazen følger på. Foran den røde skinnfellen står to dervisjer vendt mot
hverandre. De hilser hverandre med bukk og går i ring en etter en mot klokka, mens andre
semazen blir stående på skinnfellene sine. Dervisjene bukker først fra venstre side av
skinnfellen mot høyre, før de selv stiller seg på høyre side og bukker til den som står på
venstre side av skinnfellen. Ni av dervisjene inkludert semazenbashi tar ett og ett skritt ut, og
danner en ring, mens de andre blir stående bak. Nå bukker også postnishin. De andre som går
rundt i ringen bukker samtidig som de to som bukker til hverandre på hver side av den røde
fellen. Hele orkesteret begynner nå å spille, både med fløyter og strenginstrumenter, og de er
alle lyst opp mens resten av rommet er dekket av rødt lys. Den røde skinnfellen er imidlertid
fortsatt i lysets fokus. Disse rundene gjøres tre ganger. Den siste av semazen bukker fra høyre
side mens postnishin fortsatt er langt fra venstre side av fellen. Hilsningsrunden er ferdig og
semazen stiller seg tilbake på hver sin skinnfell mens postnishin blir stående. Når den siste
dervisjen er tilbake på plassen sin, stiller postnishin seg på sin røde skinnfell. Alle bukker,
musikken skifter, og de svarte kappene tas av, kysses og legges som en haug bak hver av de
hvite skinnfellene. Når de lar kappene falle, symboliserer det at de går ut av sine graver og
gjør seg klare til å virvle for Gud (Friedlander 2003:88). Kun Postnishin og semazenbashi
beholder de svarte kappene på. Dette er det fjerde steget i sema, og denne runden, som
repeteres tre ganger, kalles ”Devri Veledi”. Den akkompagneres av musikk kalt ”peshrev” og
symboliserer deres sjelers hilsen til hverandre, forkledd som kropper (Chelebi i.d.).

De fire hilsningene
Den femte delen av sema består av fire hilsner, og som ifølge And (1977:93) representerer de
fire årstidene. Ved hver av de fire hilsnenes avslutning, bevitner dervisjene Guds enhet ved
sin tilstedeværelse (Chelebi i.d.). For meg ser det fra avstand ut som at semazenbashi går frem
til postnishin og bukker foran han, hvorpå postnishin bøyer seg over han og kysser han på
hatten. Imidlertid skriver både And (1977:90), Küçük (2007:37) og Friedlander (2003:88) at
semazenbashi kysser postnishins høyre hånd, hvorpå postnishin kysser semazenbashis hånd
for å gi velsignelse og tillatelse til å gjøre sema. Semazenbashi blir stående et par meter foran
postnishin mens semazen følger etter. De har armene krysset, kysser postnishins hånd, bukker
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og får kyss på hattespissen sin fra postnishin og begynner å spinne. Hodet deres er bøyd mot
den høyre skulderen og de ser ned. Armene går først ned langs brystet og til magen, hvor de
kryssede armene går fra hverandre, og føres opp over hodehøyde. De dreier rundt og rundt på
sitt venstre ben, og når farten øker åpner skjørtene deres seg som utslåtte paraplyer. De starter
med omtrent like stor avstand fra hverandre i rommet, men etter hvert har det samlet seg fire
snurrende semazen på midten av gulvet, mens det er 16 langs kantene. Semazenbashi går
rundt blant semazen for å regulere området de virvler på og stiller seg omtrent to meter til
venstre for postnishin. Semazenbashi går så rundt noen av semazen som for å få dem til å
bevege seg til siden, og går så tilbake til plassen sin ved siden av postnishin. Denne første
hilsenen representerer at mennesket fødes til sannheten ved hjelp av følelse og forstand.
Dervisjen tar her inn over seg Guds eksistens som skaper og sin egen status som skapning
(Chelebi i.d.).
Musikken skifter, og semazen stopper virvlingen. De stiller seg langs ytterkanten på scenen
og står sammen to, tre, eller fire ved siden av hverandre. Armene har de i kryss over brystet,
med høyre hånd på venstre skulder og venstre hånd på høyre skulder. Når armene er i denne
posisjonen, former de det arabiske tegnet for Guds navn Hu speilvendt (Friedlander 2003:88).
De bøyer hodet tre ganger. Postnishin trer frem ca. en meter foran sin røde skinnfell, bukker
og går sakte baklengs tilbake til skinnfellen. Når han har nådd teppet med føttene, trer
semazenbashi frem og bukker foran postnishin, som kysser han på hatten. Deretter bukker
semazenbashi rett overfor postnishin, og alle semazen bukker samtidig. Så bøyer en og en
semazen seg på nytt ned foran postnishin og blir kysset på hatten. De begynner så igjen å
virvle. 16 dervisjer spinner langs kanten, og tre er på midten av rommet. Denne andre
hilsenen uttrykker menneskets henrykkelse når han bevitner Guds storhet, allmektighet og
hans praktfulle skapninger.
Etter kun et par minutter skifter musikken igjen, alle stopper å spinne, og de stiller seg
sammen 2, 3 eller 4 langs kanten. Postnishin bukker et lite stykke fremfor den røde
skinnfellen, og semazen svarer med å bukke tilbake. Han går baklengs mens han nærmer seg
skinnfellen, og bukker igjen når han står på tuppen av det. Semazenbashi bukker foran
postnishin, og semazen følger etter. Noen semazen snurrer inn mot midten, mens andre
snurrer mot sidekantene. Musikken er noe raskere, og semazen snurrer raskere i takt med den.
Semazenbashi går igjen rundt en og en semazen, som så beveger seg mer til høyre. Chelebi
(i.d.) skriver at denne tredje hilsenen representerer oppløsningen og henrykkelsen av
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kjærlighet og forstanden ofres til fordel for kjærligheten. Videre er det en fullstendig
underkastelse hvor selvet tilintetgjøres når man forenes med sin elskede Gud. Dervisjene er
på dette stadiet i ekstase, definert som nirvana i buddhisme og fenafillah i islam. Målet med
sema er ikke bare en uforstyrret ekstase og tap av bevisste tanker, men en oppnåelse av
underkastelse overfor Gud (Chelebi i.d.).
Musikken stilner, Postnishin bukker, semazen bukker og stiller seg sammen langs
scenekanten. Postnishin og semazen bukker til hverandre først når postnishin er litt foran
skinnfellen sin, så når han har nådd teppet. Semazenbashi trer frem, bukker foran postnishin
og semazen følger på. Vi er nå ved den fjerde hilsenen, og Chelebi (i.d.) forklarer at de
virvlende dervisjene går tilbake til sine oppgaver og sin underdanighet når deres spirituelle
reise avsluttes. Ved slutten av denne hilsenen demonstrerer dervisjen igjen Guds enhet ved sin
tilstedeværelse og sine armer i kryss over brystet (Chelebi i.d.).

Semaseremonien avsluttes
Musikken stilner og semazen holder seg langs sidene i rommet. Tung pust høres tydelig.
Postnishin går rundt og rundt seg selv, mot midten av scenen og ekvatorlinjen kalt aksen.
Semazenbashi står ca to meter fra den røde skinnfellen, og går rundt seg selv på nesten
samme måte. Begge holder en hånd på skulderen og den andre foran magen. Postnishin går i
ring rundt seg selv og beveger seg gradvis tilbake mot den røde skinnfellen. Idet han når den,
resiterer han og bukker før han setter seg ned. Semazen bukker og går langs kanten, finner
den hvite skinnfellen sin og tar på seg den svarte kappen. Alle sitter med leggene under seg,
og er lett bøyd mot gulvet. Lyset skifter igjen til rødt, mens postnishin er opplyst. Dette er den
sjette delen av sema, hvor det leses fra Koranen (Chelebi i.d.).
Postnishin gjør en liten pause og begynner så på en ny resitering. Denne gangen er det en
bønn for sjelenes fred og for alle profeter og alle troende, som ”Nat-i Serif” innledningsvis i
ritualet (Chelebi i.d.). Semazenbashi reiser seg og stiller seg ved siden av postnishin.
Semazenbashi ber høyt med hendene åpne foran seg i brysthøyde før de drar hendene over
ansiktet, slik muslimer gjør i bønn. De to synger sammen før semazenbashi bukker og går
tilbake til sin plass ved semazens hvite skinnfeller. Han blir stående, og de andre på scenen
reiser seg opp. De ber en ny bønn mens alle står. Sammen sier de Huuu. Deretter sier de
”Selam Aleykum, Aleykum selam” og alle, også mange av publikum ber med hendene åpne
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foran seg. Postnishin beveger seg skritt for skritt nærmere musikerne og utgangen. Han snur
seg mot publikum og semazen før han bukker og går ut. Deretter går semazenbashi, som står
lengst fra utgangen, og resten av semazen bukker og går ut av scenen, langs siden og tett
inntil hverandre. De bukker en og en mot den røde skinnefellen på andre siden av rommet før
de går ut. Når semazen har gått av scenen, bukker alle musikerne samtidig og forlater rommet.
Lysene skrus på, og publikum går ut av salen. Dervisjene trekker seg tilbake for å meditere
(Chelebi i.d.).

En uvanlig forestilling i Konya
Jeg har sett sema ved Mevlana kultursenter mange ganger, men på forestillingen den 9. april
er det tre postnishin i stedet for en, og ni semazen på scenen. Det er uvanlig. Forestillingen
forløp på stort sett samme måte som tidligere, men de tre postnishin hadde nå hver sin røde
skinnfell og alle gjorde det samme. Denne gangen er det også fotografer til stede. Flere menn
med store kameraer står på scenekanten og beveger seg smidig rundt som for ikke å ta fokus
fra forestillingen. Den ene postnishin står foran de andre, det vil si lengre ut mot midten av
scenen og foran på sin røde skinnfell. Mot slutten av forestillingen snurrer alle de tre rundt
seg selv mot midten av gulvet og tilbake til skinnfellene.
Når jeg senere møter Nur, spør jeg henne om dette er vanlig. Hun blir forundret og sier at hun
aldri har hørt om det før, men hun sier det er mulig fordi sema på kultursenteret ikke er det
samme som ekte sema. Hun sier at de på kultursenteret setter de opp sema som en forestilling
for et publikum og at det ikke er tilbedelse. Sema på kultursenteret arrangeres av staten og har
elementer av show som ikke er normale. Da jeg spurte min informant Ahmet om de tre
postnishin ved forestillingen, sier han at det ikke er vanlig, men at det er mulig hvis det for
eksempel er andre sjeiker på besøk fra andre steder. Da får de bli med på semaforestillingen.
Andre ganger gjøres forestillinger uten postnishin. Når jeg snakker med Konyas sjeik, som
var den fremste postnishin under forestillingen, forteller han at den som satt til venstre har
vært postnishin frem til nå, mens den andre skal overta for han og læres opp til å bli det. De to
tilhører den betalte gruppen som sjeiken fortalte om. Han sier at det skjer kun en gang hvert
femtende år at det er tre postnishin i en semaforestilling. Jeg har heller ikke sett flere
postnishin i forestillinger i Bursa eller Istanbul. Derimot har de ofte ingen postnishin i
Istanbul, men kun den røde skinnfellen som representerer han.

56

Forestillingene i Istanbul
Nesten hver gang jeg var i Istanbul sentrum, ved Sultan Ahmet eller Taksim- området, så jeg
en ny plakat med reklame for semaforestillinger. Plakatene dukket opp på stolper, vegger eller
plakatstativer like før forestilling og de fleste forsvant igjen når forestillingen begynte. I løpet
av uken jeg tilbrakte i Istanbul var det mulig å se flere forskjellige semaforestillinger hver
eneste dag. Alle forestillingene koster mellom 25 og 50 lira, som tilsvarer mellom 80 og
160kr. Dette var de jeg tilfeldigvis så i løpet av en uke i mai, så det finnes antakeligvis flere.
I kapitlet ”sema og lovgivning i felt” skrev jeg om møtet mitt med noen av disse aktørene. Nå
skal jeg gå nærmere inn på hvordan disse forestillingene forløp og skilte seg fra hvordan
semaforestillingene gjøres i Konya.

Forestilling med Istanbul Live Production
Akkurat som ved Mevlana kultursenter, selges det her bøker om islam, sufisme og Mevlana
samt kunstbilder med samme tema. Forestillingen holdes i en liten kinosal, og semazen
virvler på en kort, avlang scene foran lerretet30. Innledningsvis brukes lerretet til
introduksjoner som ”Whirling Dervishes Ceremony with Sufi Music Concert. The Dervishes
are from a lodge in Istanbul”. Deretter følger navnene på utøverne, før instruksjonene ”Please
NO FLASH and NO APPLAUSE until the end of the ceremony”. I løpet av forestillingen
preges lerretet av både sufisymboler og utdrag fra Mevlanas poetiske verker. På denne måten
får man en bedre forståelse for ritualet og dets bakgrunn enn ved kun å se det utført.
Forestillingen er estetisk fin, men den følger ikke de vanlige reglene om at rommet skal være
stort og rundt og at antallet semazen må gå opp med tre. Her er de fire semazen. Videre stelte
semazen seg her mellom musikerne, noe jeg ikke har sett på andre forestillinger. På grunn av
scenens form virvler de her på en rett linje, ikke i ring. Dette er uvanlig, men jeg har sett det
bli gjort på en lukket semaseremoni ved et kunst- og kultursenter i Istanbul. Det var ingen
postnishin til stede, ei heller en rød skinnfelle til å representere han slik det er ved andre
forestillinger i Istanbul. De bukket heller ikke da de gikk ut fra scenen. Da musikerne var
ferdig med å spille, klappet alle i salen og musikerne bukket for publikum, noe som ikke er
vanlig. Denne versjonen er god som en innføring i Mevlana og sema for turister som ikke på
forhånd kjenner dette, men etterstreber ikke å følge semas regler.
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Forestilling på Hodja Pasha
Under følger et utdrag fra feltnotatene mine, som er illustrerende i forhold til
museumifisering.
På morgenen gikk jeg innom museet Hodja Pasha for å avtale møte med semautøverne deres.
De fortalte at forestillingen kl 19.30 var full, men at de hadde satt opp en ekstraforestilling kl
21. Klokken 20.30 var jeg tilbake og havnet midt i en lang kø av turister. Jeg kom til slutt frem
til damen i resepsjonen og fikk spurt om å møte utøverne. Vi ble vist forbi den vanlige
inngangen og til et siderom hvor det satt 3-4 sufimusikere og spiste. Tolken min fortalte dem
på tyrkisk at jeg gjerne ville stille dem noen spørsmål, men de mente at vi hadde for dårlig tid
til å snakke sammen før forestillingen og gav oss kontaktinformasjon til lederen deres. De
fortalte meg imidlertid at de ikke tilhører noe tekke, men at de tilhører en kulturgruppe kalt
Mekder, eller ”Mevlana Eğitim ve Kültür Derneği”, en forening for opplæring i Mevlanas
kultur og tradisjoner. Jeg gikk tilbake til en slags foajé hvor resten av publikum ventet, og vi
fikk noe å drikke og litt Turkish Delight som var inkludert i billetten. Denne foajeen er et lite
museum med bilder, tekst og videosnutter om forskjellige former for tyrkisk dans, blant dem
mevlevienes sema. Vi fikk også utlevert en brosjyre hvor semas symbolikk var forklart, lik
brosjyren om sema som jeg har fått mange ganger fra turistinformasjonen i Konya. Den var
her på åtte språk, og det sto at forestillingene her har blitt tildelt turismeprisen av forbundet
for tyrkiske turistguideforeninger i 2010 for beste lokale autentiske arrangement.
Forestillingen ble holdt i et lite, rundt mursteinsrom med en rund opplyst glassscene midt på
gulvet. Rundt den sitter sufimusikere og ca. hundre turister. Stedet er en gammel hamam,
tyrkisk bad. Her, som flere andre steder, blir vi bedt om ikke å klappe og heller ikke
fotografere. Det står skrevet på et lite skilt ved scenen. Likevel gjør sufimusikerne
innledningsvis et opphold i spillingen og bukker slik at det blir tydelig at de ønsker applaus.
Applaus får de. De er fem semazen som har hver sin hvite skinnfell pluss en rød som
representerer postnishin. Forestillingen slutter akkurat idet vi hører bønnerop utenfra, noe jeg
også opplevde i Hasan Dedes gruppe. Forestillingen ved Hodja Pasha var forholdsvis lik den i
Konya, bortsett fra at de her ikke hadde noen postnishin og at rommet og scenen var mindre
med færre utøvere.
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Forestilling med Hasan Dedes gruppe
Et par timer før forestillingen møtte jeg på Sirkeci togstasjon et medlem av Hasan Dedes
gruppe. Han reklamerte for forestillingene og solgte billetter. I brosjyren kan man lese
følgende:
The Contemporary Lovers of Mevlana Society was formed in 1989 under the guidance of its spiritual
leader Hasan Dede (Çikar) under the auspices of The Preservers of the Galata Mevlevi Temple
Association. In 1998 under the identity of EMAV (The Foundation of Universal Lovers of Mevlana) a
broader platform was made possible. The Society is producing new works in the area of Mevlevi
Music and offers contemporary arrangements. Its own musicians have composed 18 Mevlevi
ceremonial pieces and almost 500 hymns with words in modern Turkish, and have produced 5 CD´s
(The Contemporary Lovers of Mevlana Society i.d.).

Forestillingen holdes i togstasjonen til den gamle Orientekspressen. Rommet har fin
glasskunst og smijernsmønster på vinduene. Beige plaststoler er plassert på en rad rundt i det
store, firkantede rommet. Vi får ingen beskjed om at det ikke er lov til å klappe eller
fotografere. Dette er en av få grupper som holder semaforestillinger med både kvinner og
menn. Kvinnene var kledd i fargede drakter, mens mennene hadde på seg de vanlige, hvite
tennure31. Her, som ved de fleste forestillinger, spilles det sufimusikk en liten stund før
semazen entrer scenen. I denne første delen er musikerne kledd i hvite skjorter og svarte
bukser. Kvinnene har sko med høye heler. Etter en kort pause kommer de tilbake ikledd sikke
og svarte kapper. Semazen kommer også inn i rommet med disse svarte kappene, og man kan
skimte deres fargerike skjerf under kappene. Senere tar de dem av seg, slik det gjøres også
ved andre forestillinger. Mannen som reklamerte for forestillingen er nå semazenbashi. De er
syv musikere og seks semazen, men heller ikke her noen postnishin. En kvinnlig semazen har
en drakt i lys grønt stoff med et rosa sjal knytt rundt halsen på en slik måte at det henger ned
på ryggen. En annen kvinne er kledt i mørk grønt og har et blått sjal til. En tredje har
oransjefarget drakt med et grønt sjal til. De to mennene er kledd i hvite tennure. Selve
semaforestillingen var ikke ulik den i Konya, men her uten postnishin. I tillegg gjøres sema
her av kvinner og menn sammen, det er uvanlig, og de kvinnelige semazen bar fargerike
drakter med matchende skjerf rundt halsen. Av brosjyrens tekst kan vi lese at gruppen ble
stiftet av en spirituell leder, mens den i dag har status som en kulturforening på linje med de
fleste semagruppene. Det ligger vel mellom linjene at lovgivningen er grunnen til denne
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forandringen, og at sufigruppen rettferdiggjør sin kulturforeningstatus ved å holde kulturelle
arrangementer og produsere musikk.

Forestillingene i Bursa
Semaforestillingene i Bursa32 er gratis og avholdes hver kveld i et gammelt tekke, nå
kultursenter. I en brosjyre utgitt av Bursa kommune forklares det at kultursenteret ble
grunnlagt på 1500- tallet av en sjeik tilhørende Khalwatiordenen. Fra 1900- tallet ble det ledet
av sjeiker fra Ashrafiya- retnigen i Kadiriordenen. Bygningen besto av et rom for sjeikene, to
rom for dervisjer, hallen hvor sema nå gjøres, og et rom for den rituelle vasken som gjøres i
forbindelse med bønn. Utenfor bygningen finnes graver hvor avdøde sjeiker og deres familier
er begravet. Etter stengingen av tekke i 1925 ble bygningen brukt som bolighus. I 2002 satte
Bursa kommune i gang restaurering av det gamle tekke, og dette ble fullført i 2005. Det ble
bestemt at bygget skulle huse dagens kultursenter, som presenterer sufikultur. I samarbeid
med foreningen for presentasjon og vedlikehold av mevlevienes tradisjoner, blir stedet bevart
og promotert (Osmangazi belediyesi). Hver kveld holdes semaforestillinger her. På lørdager
er det sohbet med Bursas sjeik før sema. Derfor er det ekstra mange fra sufimiljøet her på
lørdager. Utdrag fra feltnotatene mine:
Det er mørkt ute, men det lyser fra kulturhuset. I hagen er et stort lerret hvor sema
vises direkte, samtidig som på nettsiden deres. Det er mange folk i hagen allerede og
det er god stemning. Vi går inn for å finne oss en god plass. Mennene sitter nede,
mens kvinnene sitter oppe. Rommet har stoler kun for musikerne, mens publikum
sitter på gulvteppet. Foran kvinnenes seksjon i andre etasje er det et lavt rekkverk
der vi ser igjennom sprinklene. Langs sidene står kvinner som ber med bønnekjede i
hånden og bønneteppe under seg. Etter hvert kommer også flere av dervisjene jeg
møtte dagen før, sammen med den kvinnelige semazenbashi. De forteller meg at de
kommer hit hver lørdag. Jeg kjenner igjen flere andre fra kvinnenes semaøvelse, og
de forteller meg at de kjenner mange av tilskuerne. Vi snakker sammen før sjeiken
kommer inn og sohbeten begynner. Han har på seg sikke og svart kappe, og han
setter seg på gulvet foran i rommet ved et lavt bord. På bordet har han en bok og
papirlapper som han leser fra. Rommet er fullt og plassen på gulvet foran han er fylt
av menn. De to jentene jeg sitter ved siden av oversetter bruddstykker for meg.
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Sjeiken snakker om hvordan man kan være en god muslim og dervisj. Han snakker
med forklarende håndbevegelser og forskjellige tonefall i stemmen som om han
etterligner forskjellige stemmer. Når sohbeten er ferdig begynner semaforestillingen.
En av semazen er kledd i lys blått, mens resten er hvite. Musikken er rask og rytmisk
til forskjell fra den sakte og rolige musikken de bruker i Konya. Mot slutten setter de
opp tempoet i musikken og semazen virvler stadig fortere. Her synges det mer enn
de gjør i Konya, og de gjør kun én runde med hilsener. I hjørnet ved musikerne står
semazenbashi. Jeg kan ikke se at han gjør noen bevegelser. Semazen virvler. Flere
av damene rundt meg feller tårer, nynner med og beveger hodet raskt i takt med
musikken på samme måte som sjeiken gjør. Det kan se ut som at de også er i transe.
Når forestillingen er ferdig, vil alle ned den smale trappa samtidig, og vi går vi ut til
siderommet, hvor vi blir servert original salep33. Den er veldig god og som alltid
gratis. Vi snakker med en turist fra Korea og hennes venn som bor i Bursa. Han
forteller at han kjenner Bursas sjeik og at han selv pleier å se semaforestillingene to
til tre ganger i uken fordi det får han til å slappe av og gir han en god følelse
(12.mars, Bursa kultursenter).

Danseforestillingen Fire of Anatolia ved Antalya
Forestillingen “Fire of Anatolia” er basert på tyrkiske danser fra forskjellige distrikter av
landet og spilles hele sommeren ved Antalya. Resten av året er de i Istanbul eller på turné.
Fra brosjyren:”Everything whatsoever belongs to Anatolia quickened in this show. Be a part
of the history and travel along the time with the fire of Anatolia” (Fire of Anatolia i.d.). Man
kan videre lese at de har hatt 3500 forestillinger i 85 land og at den har blitt sett av over 20
millioner mennesker (Fire of Anatolia i.d.).
Dansere er iført tennure og sikke, i likhet med mevlevienes semazen, og disse er avbildet på
reklameplakatene hos utsalgsstedene i brosjyrene. Forestillingen holdes ute i det åpne
teateret Gloria Aspendos utenfor Antalya. Innslaget med sema begynner med at flere
personer med tennure og sikke sitter langs scenekanten mens hvitkledde damer ligger spredt
utover gulvet. De som er kledd som semazen reiser seg og i likhet med vanlige semazen
bukker de med armene krysset over brystet og snurrer slik et par runder før armene beveger
seg langs siden og opp. De gjør sema i ca. et minutt før de liggende damene reiser seg og går
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av scenen. De utkledde semazen fortsetter å spinne i rundt et minutt til, før en som ligner en
postnishin viser seg på scenen. Han stiller seg blant dem og strekker ut armene til begge
sider. De som gjør sema stopper virvlingen og bukker, som til sin sjeik. De utkledde
dervisjene går baklengs av scenen med bøyde hoder og mennene i hvite drakter, som har
ligget på gulvet, reiser seg. En annen dans begynner (19. april i Antalya).
Dette er et tydelig eksempel på at sema brukes som folkedans i et show. Ingen semaregler blir
fulgt.

Semaforestillinger kontra sema i det private
Vi har nå sett hvordan sema gjøres i forestillinger av flere forskjellige grupper og arrangører,
og at disse varierer seg imellom. Hovedelementene er imidlertid de samme. Dersom vi
sammenligner dem med sema slik det gjøres i private samlinger, ser vi derimot en del
forskjeller. For det første brukes ikke de svarte kappene, og vanligvis heller ikke tennure eller
sikke. Det gjøres heller ingen hilsningsrunde slik det gjøres ved forestillingene, men i ett
tilfelle håndhilste medlemmene lydløst på hverandre ved slutten av ritualet. Det er videre
ingen postnishin eller semazenbashi, ledere av sema, ved de private samlingene ettersom de er
mindre strukturerte. Samlingene har imidlertid en leder, i noen tilfeller en sjeik. Denne
personen gjør vanligvis ikke sema, og går ikke rundt seg selv slik postnishin gjør ved
forestillingene i Konya. Private samlinger er intime og personlige, musikken er mer intens, og
bevegelsene og pusten går fort, hardt og repetitativt. Her går deltakerne ofte i transe, som
vises ved at personen hopper og rister, gråter og skriker. I en forestilling er det ikke lett å
oppdage transe. Som oftest er det kun en person som gjør sema om gangen, iført vanlige klær
og eventuelt skinntøflene, mens de andre sitter eller står i ring rundt. Her gjøres sema
impulsivt ettersom når man føler seg klar. Som jeg nå har vist, er det store forskjeller på sema
gjort ved forestillinger og i det private. Jeg vil nå gå nærmetre inn på hva et utvalg
informanter synes som konseptet semaforestillinger.
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Mevleviers meninger om semaforestillinger
Min informant Selcuk, en ”tilhenger av Mevlana” i Konya, forteller at han vet om flere som
utnytter sema og som tjener penger på det. Når kona hans skyter inn i samtalen og spør om
han mener de utnytter sema dersom de mottar penger for det, svarer han at noen ikke har noe
annet å leve av, og da er det greit. For en inntekt må man få på en eller annen måte. Men
dersom man har annet arbeid og gjør sema ved siden av for å tjene mer er det ikke bra.
Ahmet, ”tilhenger av Mevlana” og semalærer i Konya, mener utøverne på kultursenteret ikke
er helt for dervisjer å regne, fordi de er statsansatte. Jeg spør om han tror semaforestillingene
tiltrekker mange turister til Konya. Han svarer bekreftende at sema fungerer som et
utstillingsvindu for mevleviene på samme måte som klesbutikker plasserer ut
utstillingsdokker. Sema gjør at folk blir interessert i sufismen og vil lære mer om det, mener
han. Når jeg møter en av sufimusikerne ved semaforestillingene i Bursa, spør jeg hva slags
folk som kommer for å se på forestillingene. Han sier det er mange som kommer og ser på,
også turister, og at han ved å delta i sema vil bevare den tyrkiske tradisjonen. Jeg spør hva han
synes om å vise sema for turister. – Vi gjør det samme alltid, uansett om tilskuerne er turister
eller ikke. Jeg føler det samme for alle tilskuerne. Jeg gjør dette for Allah, sier han. Emrah fra
Bursa sammenligner sangen og musikken under sema med det å puste på et bål. Semazen blir
med andre ord ”tent” av semasangen. Han forteller at han også har vært i mevlevimiljøet
siden 1995. På den tiden var det kun noen få aktive, men etter kultursenteret åpnet, har det
blitt et større sufimiljø i Bursa. Det begynte med at noen venner av han ba han med på
sufisamlinger, og deretter kom han gradvis inn i miljøet. Selv leder han ti mevlevier. Han drar
på mesnevisohbet og er med på semaforestillinger 2-3 ganger i uka. Jeg spør om han kan
gjøre sema. Han ler og sier at han har prøvd, men at det ikke var noe for han. Men han har en
sønn på 11 år som gjør sema. Jeg får også møte Hakans kollega i veskebutikken, Giray. De
forteller at de som kommer for å se på semaforestillingene i Bursa kommer dit fordi de liker
Gud. Selv liker de å være omgitt av så mange andre Gudselskere på tekke. De får ingen lønn,
men mange reiser langt for å vise frem sema i andre byer og land. De gjør det for å komme i
kontakt med Gud, og tilskuerne kommer dit fordi det er fint å se på. Tidligere hadde de
semaforestillinger i Bursa 2- 3 ganger i uka. Nå har de forestillinger hver dag for å komme i
kontakt med Gud. Det er videre mange som gir opp før de har klart å lære seg å gjøre sema. Jo
mer man liker det, jo mer vant blir man med det. De mener ca ti prosent av alle som prøver
seg på sema klarer det. Videre er det noen av de som klarer sema som ikke klarer å kombinere
semaforestillinger med et vanlig liv med jobb og familie. Man kan også velge å være musiker,
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ta imot gjester eller servere te. – Alle er en del av puslespillet, er på samme nivå og har
samme mål. De forteller at sema er Guds kjærlighet vist med kroppsspråk. – Sema har bare
fordeler, sier de, og legger til at de liker bedre å gjøre sema enn å se på.

Hvem er tilskuerne og hva mener de?
Tilskuerne kommer av ulike grunner. Noen er turister som er nysgjerrige på ritualet. Andre er
dedikerte mevlevier som jevnlig overværer semaseremonier for å komme i kontakt med Gud.
I Konya møtte jeg Sevde Düzgüner som gjennomførte en spørreundersøkelse blant 415
tyrkiske og 37 utenlandske publikummere ved Mevlanafestivalen i Konya i desember 2005.
Dette var en del av arbeidet med hennes masteroppgave i psykologi. Undersøkelsen viste at
de utenlandske publikummerne hovedsakelig kom fra Amerika og Europa, mens de tyrkiske
stort sett kom fra Konya og det tyrkiske innlandet for øvrig. De fleste publikummerne var
enten kontorarbeidere, selvstendig næringsdrivende eller studenter. Litt over 50 % så sema for
første gang, mens rundt 30 % hadde sett sema noen få ganger tidligere. På spørsmål om
hvorfor de ønsket å overvære semaforestillingen svarte hele 54 prosent at de hadde interesse
for Mevlana og hans filosofi, mens ytterligere 20,6 % var interessert i mystisisme. Det
resterende publikummet kom av nysgjerrighet på ritualet og Tyrkia, etter anbefaling fra andre
eller andre grunner. På spørsmål om publikummet følte seg nærmere Gud ved slutten av
ritualet svarte hele 78,1 prosent av de tyrkiske ja, mens 40,6 prosent av de utenlandske mente
det samme (Düzgüner 2007 samt vedlegg 1). Av disse resultatene ser vi at de fleste
publikummerne i Konya oppfatter semaforestillingene som et religiøst ritual som bringer dem
nærmere Gud, og at det for de fleste også er grunnen til at de ønsker å være en del av
seremonien som publikummer. Det er imidlertid betydelig færre av de utenlandske
publikummerne som er enige i at de føler seg nærmere Gud etter å ha sett semaforestillingen.
På den andre siden er hele 30 prosent av disse usikre på det samme. Resultatene reflekterer at
utlendingene ikke har det samme forholdet til verken islam eller Mevlana som tyrkerne, men
at de er spirituelt søkende og/ eller åpne for nye impulser. Jeg mener resultatene av
undersøkelsen speiler hva slags turister som kommer til Konya generelt, fordi det er Mevlana
og sema som er turistattraksjonen. Jeg har inntrykk av at de fleste er enten religiøse muslimer
og sufister, eller de er interessert i denne retningen for egen spirituell utvikling eller som
akademikere. I noen tilfeller begge deler. Undersøkelsen til Sevde (Düzgüner 2007 samt
vedlegg 1) viser at 35,1 % av de utenlandske tilskuerne oppgir å ha detaljert informasjon om
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Mevlana og sema, mens kun 8,7 % av de tyrkiske mener det samme. Hele 52,7 % av de
tyrkiske tilskuerne mener at de ikke har nok informasjon om dette, mot 32,4 % av de
utenlandske. Resultatene viser at de som reiser langt for å delta på Mevlanafestivalen, reiser
nettopp fordi de har mye kunnskap og stor interesse for sema. De som har kort reisevei har
ikke nødvendigvis inngående kunnskap, og det er en lavere terskel for å delta fordi dette ikke
koster dem like mye tid og penger. Jeg har imidlertid inntrykk av at publikummet ved
semaforestillingene i Istanbul er annerledes sammensatt. Disse virker å være interessert i
sema som tyrkisk kultur og tradisjon fremfor av religiøse grunner, og ser sema som en av
mange aktiviteter i Istanbul. Dette er fordi Istanbul ikke først og fremst er forbundet med
Mevlana slik som Konya, men heller med historisk viktige steder, bygninger og museer. I
Bursa har jeg inntrykk av at det er flest lokale mevlevier, sufister eller andre religiøse
muslimer som kommer av religiøse grunner, nesten som å be i moskeen.

Sema – en form for dans?
Barber (1986) har skrevet om hvordan fire velkjente dansere på hver sin måte oppførte
populære forestillinger i Europa og USA på 1920- tallet, disse var inspirert av mevlevienes
sema. Videre forteller Basak (1992) fra sitt antropologiske feltarbeid blant mevlevier i
Istanbul, at en av dervisjene var en dansepedagog fra Sveits. Ettersom dervisjene ikke kunne
ansette en koreograf, måtte dansepedagogen selv bli dervisj for å kunne finpusse dervisjenes
danseteknikker. Hun ville lære teknikken videre på dansesenteret sitt når hun kom tilbake til
Sveits. Det er et eksempel på at sema helt klart har en tilknytning til dans, men er sema en
form for dans? Antropologen Hanna (1979:19) har, basert på analyse av diverse empirisk
observasjon og litteratur om dans, kommet frem til en kryss- kulturell definisjon av dans som
sema passer innunder. Hanna mener det er fruktbart å se dans som oppførsel som fra
danserens perspektiv består av målbevisste, intensjonelt rytmiske og kulturelt formede
sekvenser av ikke- verbale estetiske kroppsbevegelser. Hun mener kriteriene ovenfor må
oppfylles for at noe skal kunne klassifiseres som dans. Videre skriver hun at dans er en form
for parallelt språk bestående av en rekke uttrykk som refererer til noe annet enn dem selv
(Hanna 1979:24). Det at bevegelsene er symbolske og står for noe annet enn bevegelsene i
seg selv, ser vi tydelig i sema. Videre skriver Hanna (1979:26) at en streben etter svimmelhet,
tap av bevissthet og flyktighet gjennom høy fart er vanlig i religiøs dans, og at en forandret
bevissthet kan oppnås gjennom rytmisk stimulasjon på forskjellige måter. Det er nettopp dette
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som skjer gjennom sema når dervisjene virvler med monotone bevegelser, rundt og rundt seg
selv, i takt med musikken og de andre dervisjene. De sies å gå ut av sine egne kropper og
forenes med universets stjerner og planeter. Hanna (1979:29) mener dans er en viktig
bestanddel av kultur. Dette stemmer godt overens med at sema læres på kunst- og kultursentre
som et uttrykk for tyrkisk kulturarv. Gamard (2009) mener virvlingen har blitt korrupt fordi
den til tider blir fremført for penger på upassende steder, slik som hoteller, restauranter,
bryllup og bak popartister på konserter. Likevel er det ifølge Gamard ikke uvanlig at
betalende tilskuere blir følelsesmessig berørt og opplever spirituell velsignelse ved en
semaseremoni som er riktig utført og som har gode intensjoner ved å fokusere på Gud og
kjærligheten til han. I semaforestillinger følges en viss koreografi, mens i private samlinger
med få dervisjer gjøres sema mer impulsivt og uttrykker følelser i større grad. Kaeppler
(1992) skriver at dans skapes av kulturelt forståelige symboler i sosiale og religiøse
kontekster. Når vi ser på symbolene i sema, er betydningene av deres bevegelser for meg, som
på mange måter er utenforstående, ikke selvsagte. Gjennom samtaler med både informanter
og andre tyrkere, virker særlig symbolikken av håndbevegelsene i sema godt kjent. Det er
muligens fordi sema har en så lang tradisjon i Tyrkia. Kaeppler (1992) mener dans kan ses på
som kunst, arbeid, ritual, seremoni eller underholdning, eller en kombinasjon av alle,
avhengig av den kulturelle konteksten. Shay (1995) ser Hannas definisjon som nyttig, men
forklarer hvordan mevleviene lenge har benektet at sema er en dans fordi dans ikke var lov
ifølge islam og i noen tilfeller kunne straffes med døden. Shay mener utøvernes intensjon må
avgjøre hvorvidt det er snakk om dans eller ikke. Videre kan ingen aktiviteter som involverer
en repetisjon av Guds navn kalles dans ifølge troende muslimer, og dervisjenes rituelle vask34
før sema signaliserer at sema er en form for bønn. Dersom vi bruker Anya Royce sin
definisjon av dans som et bevegelsesmønster fremført som et mål i seg selv, ser vi at sema
ikke kan kalles dans fordi målet med sema er å komme i kontakt med Gud. Kaeppler (1992)
mener kulturelle former basert på menneskelige bevegelser for guder ofte ses på som ritual i
stedet for dans, men at lignende bevegelser fremført for mennesker ofte ses på som dans.
Muligens ligger forskjellen her, på den måten at semaforestillingene ofte ses på som dans
fordi de gjøres for mennesker og ikke er ment å være religiøse, mens sema gjort i private
samlinger ses på som bønn og ritual for Gud, og gir inntrykk av å være mer religiøst enn ved
forestillingene.
34

Den rituelle vasken kalles aptes og gjøres før enhver bønn i moskeen. Hendene vaskes, munnen renses tre
ganger med vann, vann tas inn i nesen og blåses ut tre ganger, deretter smøres vannet over hodet, armene, ørene
og til slutt føttene (Delaney 1991:317). Mevlevier gjør dette før de ikler seg tennure og entrer scenen.
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Når jeg spør Ahmet om han mener sema kan ses på som en dans, svarer han at sema ikke er
som vanlig dans fordi det er religiøst betont og man tilber Gud. Det er noe annet enn når man
danser på en fest, forklarer han. Jeg spør om det er feil å si at semazen danser, og til det svarer
han at man kan si det man vil og at alle kan ha en mening om hva dans er. Men sema er en
univers- dans, legger han til. Dermed har sema en annen mening enn når man danser for
moroskyld.

Fra religiøs transe til underholdning
Schechner (1977:85 -87) mener det å gjøre ritualer til underholdning ikke er noe nytt. Han
knytter dette til en forestilling av virvlende dervisjer ved Brooklyns musikkakademi i 1972,
arrangert i samarbeid med det tyrkiske ministeriet for turisme og informasjon. Dervisjene selv
utstrålte autentisitet og kraft, mens publikum likevel oppfattet det som underholdning.
Schechner mener det er konteksten som avgjør forskjellen på ritual, teater og vanlig liv. Ifølge
Schechner (1977:90) blir et ritual til underholdning, idet publikummet består av en gruppe
som kommer fordi forestillingen er annonsert, som betaler for den og som evaluerer hva de
kommer til å se før de ser det. Dette er tilfellet for semaforestillingene i Istanbul, hvor
forestillingene annonseres via utallige reklameplakater og løpesedler, hvor publikum betaler
relativt dyre billetter, og hvor de har en forventning om hva de kommer til å se uten
nødvendigvis å vite så mye om ritualet. I Konya betaler man ikke for inngangsbillettene, men
semaforestillingene er sammen med Mevlanamuseet hovedgrunnen til at turister kommer til
byen og forestillingene annonseres flere steder i byen. Mange av disse turistene er selv
tyrkiske, og har forventninger om ritualet ut fra en viss forståelse av hva det går ut på. Flere
av publikummerne deltok i bønnen ved slutten av forestillingen. I Bursa er sema gratis og i
liten grad annonsert, og en stor del av publikum tilhører selv mevlevimiljøet. Her skjer
kanskje heller det motsatte, som Schechner (1977:90) beskriver, nemlig at publikum oppløses
i forestillingen som deltakere. I Bursa så jeg nemlig hvordan flere av publikummerne viste
stort engasjement under sema i form av å nynne med, bevege seg repetitivt med takten, be og
gråte i det stille. Gjennom samtaler med informanter har jeg forstått at det ikke er uvanlig at
også vestlige turister blir følelsesmessig og spirituelt berørt av semaforestillinger. Nikolaisen
(2004) mener dervisjene gjennom å gjøre sema omformer rom fra vanlige til rituelle ved å gi
rommet en hellig aura, men at de dermed også fratar ritualet noe av det hellige ved seg.
Hvordan semazen entrer scenen har betydning for hvordan de oppfattes av publikum, og hvis
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rommet er for stort eller for lite fører det også til problemer. Hun forteller at noen nektet å
gjøre sema dersom de ikke fikk mulighet til rituell vask. Da ble det ikke en ekte sema. Sema
har fått økt anerkjennelse og oppmerksomhet som følge av dets plass på UNESCOs
verdensarvliste. Dette har også bidratt til at sema blir sett på som kulturarv og folkedans. Det
har imidlertid skjedd et skifte fra å se som en kulturarv med røtter i fortiden, til å se
tradisjoner som symbolsk konstruert i samtiden. Dette som et resultat av et behov for å gi
mening til våre liv i dag ved å knytte oss til en meningsfull fortid (Bauman 1992:32). Det er
nettopp dette mange mevlevier i dag legger vekt på. Men hva er egentlig folklore, og passer
sema innunder dette begrepet? Etnomusikologen Thomas Turino definerer folklorisering som
en prosess som ”omplasserer innfødte skikker (typisk musikk og dans, men også andre
kunstformer) fra deres originale kontekst til nye, urbane kontekster, vanligvis under direkte
sponsing av staten” (Shay 2002:18, min oversettelse). Sema har blitt omplassert fra sin
originale, religiøse kontekst til en ny, urban kontekst – nemlig forestillinger for turister. Flere
grupper støttes av staten. For å konkludere ser vi at sema er et religiøst ritual som har blitt
folklorisert og fremstilles som dans. Dermed har semaforestillinger fått en mellomposisjon
mellom dans og religiøst ritual.
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6.

Mevlevier idag

I de foregående kapitlene om lovforbudet mot sufiordenene og utviklingen av sema, har jeg
vist hvordan mevleviordenens tradisjoner har blitt omdefinert fra å være religionsutøvelse til
bevaring og fremming av kultur og tradisjoner. I forrige kapittel gikk jeg nærmere inn på
hvordan forestillingene utføres og hva mine informanter mener om dem. Jeg gikk også
nærmere inn på spørsmålet om sema er en dans eller ikke. Det er vanlig å omtale sema som
dans, men de fleste av informantene mine mener det er en bønn og ikke en dans. Likevel er
det mange som ønsker å lære sema uten å tro på noen Gud. Jeg mener det er konteksten som
sammen med utøvernes intensjon avgjør om sema er et uttrykk for dans eller bønn, og det er
derfor forskjell på sema utført på forestillinger og ved private sammenkomster. I dette kapitlet
skal jeg beskrive de private sammenkomstene.

Første møte med et mevlevitekke i Istanbul35
Jeg hentes av dervisjene Fuat og Recep på hotellet kl 9.00. De er kledd i hvit skjorte og
rødbrune vester i tradisjonell sufistil. Begge snakker flytende engelsk, noe jeg er positivt
overrasket over ettersom få av mine informanter i Konya snakket engelsk. Vi kjører i ca. 45
minutter før vi er fremme ved tekke deres; en villa i mur i det grønneste området av Istanbul.
Ved siden av inngangsporten henger et gullfarget skilt påskrevet foreningens navn. Jeg spør
Recep om jeg bør ta på meg sjalet som jeg har med meg i vesken, men han sier at jeg kan
vente med å ta det på, noe som aldri blir naturlig. Skoene tas av og vi får et par tøfler. Jeg er
overrasket over den moderne, vestlige stilen, på husets interiør og kvinnenes klær. I Konya
har kvinnene hatt en tradisjonell stil med tildekket hår, lange kåper og ingen sminke.36
Vanligvis er menn og kvinner i separate grupper, her er begge kjønn sammen. Kvinnene har
pyntet seg med sommerkjoler eller bluse og bukse. De har utildekket hår, viser bare armer og
ben, er tydelig sminket og har pene smykker på seg. Mennene har på seg svarte dressbukser,
hvite skjorter og rødbrune ullvester. Deres kvinnelige sjeik har kort, sort hår. Ikledd svart,
løstsittende bukse med svart lang og løstsittende genser. Hun har et gullkjede med et anheng

35

En mer omfattende elaborering av de følgende avsnittene om mevlevitekket i Istanbul finnes i artikkelen
Hegerstrøm (2012).
36
Ifølge Raudvere (2002:84) sier små detaljer på kvinnens klær mye om bæreren og sufigruppen hun tilhører.
Knapper, folder, fasong, striper og ikke minst fargen på kåpen samt utformingen av kvinnens skaut blir derfor
tillagt viktighet.
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formet som en turbanbundet sikke lik den mannlige sjeiker bærer. Over nakken har hun et
grønt sjal i samme fargetone som mennenes turban.

Velsignede måltider
Ayşe forteller at dervisjer bør spise lite, kun en gang om dagen. Likevel serveres det to
måltider mens vi er på tekke. Ayşe forklarer at frokosten er ekstra sunn når dervisjene spiser
den sammen, da er den velsignet. Vi sitter i stuen med ca. 25 dervisjer, rundt et dekket
langbord med deilig mat. Ayşe og jeg snakker sammen med Fuat som tolk. Jeg spør om hva
som kreves for å få bli med på tekke. Ayşe svarer at det er åpent for alle som vil bli en av
dem, men at dette er ikke noe sted man kommer av nysgjerrighet eller for å underholdes.
Dette er en skole hvor man lærer å bli mevlevi. Til middag serveres vi en suppe, kjøtt med
tilbehør og en mektig sjokoladekake. De bytter på å lage maten, enten her eller hjemme. Før
var det kun kvinnene som lagde mat mens mennene satt og ventet. Men nå lager alle mat, og
konene har blitt mer fornøyd med ektefellene etter dette, forteller Ayşe. Jeg spør om de har
den tradisjonelle initieringen på 1001 dager som mevleviene hadde i gamle dager, hvorpå
Ayşe svarer at dette er en del av det. Etter måltidet er over, reiser Ayşe seg for å informere om
programmet fremover, den sveitsiske Mevlevisjeiken kommer, forteller hun. Dervisjene
legger så hendene på bordet og åpner dem i bønn. En bordbønn synges, før oppvasken tas av
de som har kjøkkentjeneste og de resterende dervisjene går opp en etasje for å gjøre namaz37.
To kvinnelige dervisjer kommer bort til meg, den ene av dem forteller at hun er fra Konya og
studerte religion på universitetet. Mevlana var tema for avgangsoppgaven på studiet og hun
leste Mevlanas mest kjente verk, Mesnevi. Da ble hun interessert i å lære mer om temaet og
prøvde å finne et tekke i Konya, men fant det ikke. Hun ble veldig glad da hun fant dette
tekket i Istanbul.

Semaopplæringen på tekke i Istanbul
Når semaundervisningen38 begynner, spør læreren elevene sine om de er sultne. Når de svarer
ja, ber han dem om å hente seg kun en munnfull med mat fra kjøkkenet. De løper ut av
rommet og er tilbake med en brødskive og stiller seg på rekke bak læreren. Ifølge Friedlander
(2003:117) lærer dervisjene at satan ser på mennesket som hult inni, og at han derfor kan fylle
37
38

Namaz er en av de fem søylene i islam og består i bønn som repeteres fem ganger om dagen.
Se figur 10 for illustrasjon.
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dette hulrommet. Når dervisjen repeterer Guds navn, fylles hans innvendige tomrom av dette,
og satan mister dermed kontrollen over tomrommet. Repetisjonen av Guds navn fyller alt som
er hult, om det er neyfløyten deres eller dervisjene selv. Dette er grunnen til at dervisjene ikke
bør være mette når de utfører sema; da vil de ikke kunne fylles av Guds navn. Semalæreren er
kledd i T-skjorte, olabukse, semasko og en hvit, butt filthatt som minner om en sikke. Recep
har sine vanlige sufiklær. En av jentene har på seg bukse og skjorte, mens de to andre har på
seg joggedress og treningsklær. Først går læreren igjennom grunntrinnene. Han setter den ene
foten på kneet sitt og har armene krysset over brystet. Han setter foten ned igjen slik at bena
krysses, vrir på bena til de er fra hverandre, for så å løfte foten tilbake til kneet. Læreren
klapper mens han teller til tre og elevene snurrer sakte med fottrinnene han nettopp har vist
dem. Hendene holder de hele tiden i kryss over skuldrene. Han viser så hvordan armene skal
gå fra de er kryssede, nedover kroppen og så opp. Han forklarer hvordan den ene hånden skal
være åpen som om man holder et eple, mens den andre rettes nedover. Etter en times
undervisning samles de i ring med hodene inn mot midten og ber mens de holder armene i
kryss mellom seg.

Tradisjon og fornyelse
Etter 12 timer får jeg gode klemmer fra dervisjene, som ønsker meg velkommen tilbake. I
bilen med Fuat og Recep spør jeg om gruppen har kontakt med andre mevlevigrupper. Fuat
forteller at de skal ha et seminar for mevlevier i Europa og USA. De har kontakt med noen
grupper i Europa og tyrkiske mevlevigrupper reiser på turné der. Jeg forteller at jeg møtte en
kjent tyrkisk sjeik i Norge da han var på turné med gruppen sin, hvorpå Fuat synes jeg er
veldig heldig som har møtt flere spirituelle ledere. Recep skyter inn at det er fordi jeg er
interessert i det spirituelle. Hvordan ble dere interessert? spør jeg. Fuat forklarer at han har
lest om flere forskjellige sufigrupper, også indiske retninger, og legger til at buddhisme og
sufisme har mye til felles fordi begge handler om kjærlighet. Jeg spør Fuat om han mener det
er viktig å være muslim for å kunne være mevlevi. Han synes det er viktig. Han sier Mevlanas
filosofi er basert på profeten Mohammed og Koranen, men at mange ikke vet hva islam
egentlig er. Alle utgaver av Koranen er den samme, men man tolker den forskjellig, sier han,
og tilføyer at Muhammed levde etter gammel arabisk kultur. Han mener at dersom profeten
hadde vært fra Japan, ville alle muslimer i dag prøve å bli som japanere. Derfor er det ifølge
Fuat ikke riktig å følge profetens handlinger til punkt og prikke.
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Mevlevier i Bursa
Mevleviene i Bursa holder forestillinger og sine aktiviteter på kultursenteret i Bursa, omtalt i
forrige kapittel. Lederen forteller at de aktive har alle slags jobber og holder forestillinger
gratis. Han jobber som treskjærer. Gruppen samarbeider med Bursa kommune, som har pusset
opp og eier lokalene. Mevlanafestivalen markeres også i Bursa i desember. På Mevlanas
dødsdag og profeten Muhammads fødselsdag holdes større forestillinger i en lukket
sportsarena. Det er aldri en dag uten semaforestillinger i Bursa. De er ca 40 semazen som
bytter på å ha forestillinger, alle er opptatt søndager. I Bursa har de mesnevi sohbet hver
lørdag før semaforestillingen. Semazen er fra 4-40 år gamle. En gang i måneden holder
kvinner egne semaforestillinger, kun for kvinnelige tilskuere. Teen og maten som serveres er
alltid gratis, fordi de vil at deres gjester skal få et godt inntrykk av mevlevier.

Semaopplæring på Bursa kultursenter
Dagen etter blir vi møtt på kultursenteret av Hakan, en mevlevi og semazenbashi som skal
vise oss rundt. Hakan har vært i mevlevimiljøet siden 1994, og da kultursenteret i Bursa åpnet
i 2005 begynte han å gjøre sema sammen med 4-5 andre. Han tar oss med inn i et rom hvor
det står treplater med en nagle som de bruker for å lære seg sema. Dette er den tradisjonelle
måten å lære sema på, ulikt læringsmetoden ved kunst- og kultursenteret i Istanbul. Eleven
ville da knele ved platen og kysse naglen, deretter strø salt på den før han plasserte naglen
mellom stortåen og den neste. Rundt den er det slitt etter all snurringen som har foregått der.
Også på andre siden av plata er det slitt, for de flytter spikeren over på andre siden når den
første siden har blitt for slitt. På siden av hver av platene står navnet på den av dervisjene som
bruker den. Noen har ikke spiker på sin plate, for de har kommet et steg lengre slik at de ikke
trenger spikeren for å holde riktig posisjon. Hakan bøyer seg ned og viser hvordan de kysser
spikeren før de starter. Han tar av seg den ene sokken og plasserer den venstre foten på
spikeren, med spikeren mellom stortåa og den neste. Inntil de er gode nok må de øve på sema
barbent for å lære å tåle smerten. De tar også salt på spikeren for å skli bedre. Han viser
hvordan de først snurrer 180 grader om gangen, og sier ”Allah” for hver gang de snurrer.
Hendene holder han på sine egne skuldre med kryssede armer. Etter hvert snurrer man 360
grader, når man har blitt god nok for det. Han sammenligner sema med hvordan rockere
headbanger når de er glade. Når mevlevier er glade, gjør de sema, sier han. Andre
gledesuttrykk er å skrive dikt eller synge, om de ikke gjør sema. Det er uttrykk for deres
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hengivenhet og kjærlighet for Gud. Hakan forteller at det å lære seg sema ved å snu de bare
føttene på den såkalte spikeren er en av de testene de har beholdt fra gamle dager. Mange av
testene var for harde, så det er bare noen slike tester de har beholdt. Det er mange som holder
på et helt år med å snurre på spikeren for å lære seg det, og de ender opp med blemmer på
føttene. Han forteller også at de holder armene annerledes i Bursa enn i Konya og Istanbul.
Her har noen begge armene oppover, i stedet for èn opp og èn ned slik som er vanlig. Han
forteller at det symboliserer at de ikke ennå er klare for å gi kjærligheten videre fra Gud til
menneskene, men at de først må fylle seg selv opp. Det er sjeiken i Bursa som har bestemt
dette. Når de som lærer sema kan snurre 600- 700 ganger på spikeren, begynner de å lære
bevegelsene med armene. Når de har lært det, kan de begynne å snurre på en treplate uten
spiker. Spikeren hjelper dem å holde balansen og holde seg på samme sted slik at de ikke
krasjer med andre semazen. Etter dette får de på seg hatten, sikke, mens de snurrer. De lærer
så stegene og får deretter på seg de tynne tøflene av okseskinn. Etter at de har lært skrittene
lærer de å hilse. Ikke før de er gode nok til å holde forestillinger, får de på seg tennure, slik
det tradisjonelt var. Jeg spør om det er noen krav for å kunne lære sema. – Man må være
interessert, sier han og siterer sjeiken deres som sier at sema er hvordan kjærlighet ser ut
gjennom kroppsspråk. Ettersom kjærlighet ikke har noen alder, har heller ikke sema noen
alder. Derfor er det semazen helt ned i fireårsalderen. Han er den yngste i hele Tyrkia, og han
er sjeikens sønn. Han har lært alt fra faren sin, og han er også med på forestillinger.

Semaøvelser i Bursa - med kvinner
To dager i uken er det semaøvelser for kvinnene i Bursa, som er mellom 8 og 47 år gamle. Jeg
får jeg bli med på en øvelse til en viktig semaforestilling de skal holde.
Hakan følger meg til øvelseslokalet, inngangen ser ut som en garasjeport. Jeg blir møtt av en
dame med sjal og fotsid, rutete kåpe. Hun er den kvinnelige semazenbashi. Deretter blir jeg
møtt av Talya som forteller på engelsk at hun er en såkalt neyzen, en som spiller neyfløyte.
Når jeg kommer inn sitter kvinnelige semazen i en ring sammen med semazenbasi som møtte
meg i døra. De har alle gule tennure og hvite sjal på hodet. En av dem har sikke oppå sjalet,
og en annen har rød drakt med rødt sjal. Hun ser ut til å være en av de yngste. Det er også en
som har lysegul drakt og som dermed også skiller seg ut fra de andre. Jeg får sitte bak i
rommet. Semazen begynner å virvle. Jeg spør Talya om fargene symboliserer noe, men hun
svarer at de selv ikke vet fargenes betydning. Når jeg spør, forklarer hun at alle må ha på
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sikke under forestillinger, men på øvelsene som i dag er det valgfritt. Jeg ser på kvinnene som
spinner og spinner til sufimusikken fra CD- spilleren. En av kvinnene har et trist
ansiktsuttrykk og ser ut som at hun skal til å gråte. På siden av de profesjonelle semazenene
er det nybegynnere som øver på treplater med spikre og salt på. De er tydelig nysgjerrige på
meg og blir til tider distrahert når jeg og Talya snakker. En av nybegynnerne har ikke sjal på,
mens alle andre har det. Jeg spør Talya om alle semazen må bruke sjal. Hun sier at sjalet er
et symbol på at man er muslim, at alle de kvinnelige semazen er muslimer og at de derfor må
bruke sjal. Videre har alltid kvinnelige og mannlige semazen separate forestillinger.

Sema på en dergah i Konya – med menn
Ahmet har en butikk i turistområdet i Konya og er lærer i sema. Han begynte å lære som
seksåring, men sier han begynte å bli god da han var ti år gammel. Han mener man ikke
trenger å gjøre sema for å være mevlevi, men de fleste gjør det. Videre forteller han at de
fleste som kommer til tekke kan enten sema, spille instrumenter eller de lærer seg arabisk og
persisk som de originale skriftene er skrevet på. Han finner frem noen turistbrosjyrer om
Konya, Mevlana og sema og gir dem til meg. Han anbefaler meg å lese Mevlanas skrifter.
Etter å ha møtt Ahmet flere ganger i butikken, får jeg lov til å bli med på mennenes sema.
Han forteller at stedet er åpent for alle, men at samlingene deres ikke er like kjent som
forestillingene på kultursenteret. De som går dit er forskjellige typer folk, men at mange er
kunstnere som han.
Kl 20 går vi sammen til tekke, et privathus. Ahmet åpner døren til et rom hvor det står en grav
som ligner de på Mevlanamuseet, med broderte tepper over og sikke ved enden. Han sier det
var et vedskjul der før, og at de fant graven under vedskjulet. Det var en mevlevi som levde på
Mevlanas tid. Vi setter fra oss sko og jakker. I rommet er det kun to menn på rundt femti år,
de sitter på kne og gynger rolig frem og tilbake mens de beveger tommelen fra perle til perle
på bønnelenken sin. Vi hilser og setter oss inn i det store hovedrommet. Gulvene har tepper
og sitteputer. På veggene er det bilder av sjeiker, knyttede tepper og lysende bilder fra
Mekka. Det er flere rammer med arabisk kalligrafiskrift, sannsynligvis er det vers fra
Koranen. Gråhårede menn kommer èn og èn inn i rommet og hilser ”Salem aleykum”, Gud
være med deg.”Aleykum Selam”, svarer vi. Noen tar oss i hendene, andre ikke. Ahmet tar oss
med på en liten omvisning i tekke. I rommet ved siden av er en stue med sofaer, tv og bilder
på veggene. Det er også to kjøkken og toaletter. I tillegg er det et gjesterom oppe, men det
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brukes sjelden og kun etter sjeikens tillatelse. Hvis han har gjester boende der, er det også en
”tjener” som lager mat, forteller Ahmet. Tilbake i hovedrommet sitter mennene med hver sin
bønnelenke i hånda og puster tungt. Den ene av mennene ber høyt på inn og utpust med
lukkede øyne. En kraftig, eldre mann med langt, hvitt skjegg kommer inn og alle reiser seg for
å kysse hånda hans slik tyrkere gjør av respekt for de eldre. De kaller han ”Efendim”,
”mester”. Andre menn kommer inn og hilser ved å bøye seg med en hånd på hjertet. Foran i
rommet henger en gullfarget liten dør av metall på veggen. Foran den er to lave pulter med
hver sin ringperm på. En mann setter seg foran en av pultene og begynner plutselig å synge.
Klokka er litt på ni. Alle synger med, og en annen mann reiser seg fra sin plass og setter seg
ved siden av den andre pulten. Han tar opp håndtrommen som nå ligger foran han, og
begynner å slå takten til sangen. Noen av mennene gjør bevegelser med hendene i takt med
trommen mens andre kun synger lavt. Det kommer tre menn til inn i rommet. Når sangen er
ferdig, sier de ”Allah” før de begynner på en ny sang. Alle mennene bukker nå i takt med
musikken. I sangen gjentar de navnet ”Mustafa”. Sangeren ved pulten leser sangene fra en av
ringpermene. Det kommer to menn til inn, som krysser rommet og kysser hånden til sjeiken.
Mennene synger stadig høyere, og nå er det ”Ömer Baba” som gjentas 39. Mannen med hajjlua blir sittende på puta si mens alle vi andre danner ring. Jeg blir vinket inn i ringen. Alle
sitter på knærne og bøyer seg frem og tilbake. Noen gjør også bevegelser med armene som
om de strekker seg og henter noe foran seg, for så å slippe det like foran magen eller brystet.
De sier ”Al-lah” på inn og utpust. De puster hardt og kraftig som om de hiver etter pusten, og
til tider kommer det lyder hvor det høres ut som at de kveles. De puster høyere og høyere, og
”Al-lah” som de sier blir også høyere og tydeligere. De bøyer seg fortere og fortere fremover
og det hele blir mer og mer intenst. Noen skriker ”Allah” av full hals. Musikken og sangen
spiller fortsatt. Etter en stund dempes musikken, pusten og stemmene i et minutt eller to.
Deretter blir det igjen høylytt og intenst. Svetten har begynt å piple fra pannene på noen av
mennene.
Etter en stund reiser en mann seg opp, kysser hånden til sin mester og begynner å gjøre sema
i midten av ringen. Han har svarte, tynne sematøfler. Han snurrer rundt og rundt med begge
armene oppover. Ansiktsuttrykket og blikket er fjernt som i en annen verden. Han ser
oppover. I kanskje femten minutter gjør han sema, før han setter seg ned på en av putene. En
annen mann finner frem små håndklær, og kaster ett av dem til han som akkurat har gjort
39

Ifølge Eide (1995:112, 114) kalles denne delen av zikr rabita, og går ut på å nevne navnene til alle viktige
personer fra profeten Muhammed til dagens sjeik, inkludert sjeiker fra andre sufiordener. På denne måten blir de
ikke bare husket, men deres sjeler blir også påkalt i seremonien. Rabita betyr relasjon, tilknytning eller bånd.
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sema. Han tar det imot og drar det over ansiktet for å tørke av seg svetten som renner fra
ansiktet hans. Flere andre får også håndklær som de tørker ansiktet og nakken med. De gjør
fortsatt zikr. Det er varmt i rommet og en opphetet stemning. Det har kommet flere menn
underveis, og vi er nå 27 personer i rommet. Èn av dem er en ung gutt på kanskje 10- 12 år.
Etter en stund, reiser også Ahmet seg opp, kysser sjeikens hånd og gjør så sema. Han har
vanlige sokker på seg, og ellers vanlige klær: olabukse og en pen genser. Han spinner også
med begge armene rettet oppover. Etter et nytt punkt hvor lydene dempes og bevegelsene går
saktere, blir mennene igjen høylytte. Nå begynner en av mennene å hoppe opp og ned på
knærne mens han gjør raske håndbevegelser. Han sier ”Allah” raskt på inn og utpust. For
meg som ikke er vant til dette, er det intenst og uvant. Jeg vet ikke hvor jeg skal se, så jeg
stirrer på det oransje teppets hvite blomstermønster. Etter drøye en og en halv time, stilner
pusten, ropene og bevegelsene litt etter litt.
Sjeiken sier noe, en ung mann deler ut halvliters vannflasker. Deretter deler han ut hvite og
brune Mevlanasukkertøy. Han bøyer seg først ned foran mesteren, som forsyner seg med en
håndfull sukkertøy fra brettet. Den unge mannen gir han ytterligere en håndfull før han
fortsetter runden og lar alle ta sukkertøy. Det brettes ut store duker og hentes flere fruktfat.
Mennene forsyner seg, skjærer frukten i biter og gir noe til sidemennene sine og tar noe selv.
Fruktskallet samles så på èn tallerken som bæres ut. Dukene og frukten pakkes sammen og tas
med ut. Like etter begynner en ny runde med zikr; tung pust og ”Allah” sies. Når de er ferdig,
går vi bort til sjeiken og takker for oss.
Uken etter besøker vi butikken til Ahmet igjen og småsnakker om det vi var med på sist. Han
forteller at på dergahen er det en blanding av medlemmer fra forskjellige sufiordener og ikke
bare mevlevier. Vi spør om mesteren i gruppen er postnishin, som sjeikene gjerne kalles
under semaforestillinger. Han svarer da at han ikke har oppnådd å være sjeik ennå, og at de
ikke har postnishin der ettersom de gjør sema spontant og på en annen måte enn ved
forestillingene.

Sema i en studiegruppe for kvinner i Konya
Like før feltarbeidet var over, fikk jeg via tyrkisklæreren min mulighet til å oppleve en av
kvinnegruppene som møtes jevnlig i Konya. En av hennes bekjente er lærer i persisk, og
denne lærerens elev lærer persisk for å kunne lese Mesnevi på originalspråket. Eleven leder en
studiegruppe i Mesnevi og møter vanligvis disse kvinnene hver onsdag. Uten at jeg var klar
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over det, ordnet min tyrkisklærer det slik at de byttet både dag og sted for at jeg skulle få
mulighet til å observere zikr gjort av kvinner før jeg måtte returnere til Norge. Persisklæreren
forteller at hun ordnet dette som en tjeneste for meg, fordi Gud liker når man hjelper folk.
Vanligvis er heller ikke zikr- gruppen åpen for andre enn dens medlemmer, men de gjør et
unntak for meg idag.
Flere kvinner med sjal og lange kåper går forbi oss og inn i huset. Klokken 17 går vi opp i
andre etasje og tar av oss skoene før vi går inn i rommet hvor zikr skal foregå. Vi hilser på
kvinnene. De sier at situasjonen er ny for dem fordi de er på et annet sted enn vanlig, og at de
derfor kanskje ikke går i transe, men at de skal gjøre sitt beste. Alle sitter på puter langs
veggen i rommet. Det er 11 kvinner i aldersgruppen 20-50 år. Alle har på seg lange skjørt
eller kåper og har dekket til armene med lange gensere. Med dem er også en jente som ser ut
til å være rundt 13år gammel, hun har olabukse og genser på seg. De begynner med
fellesbønn hvor alle ber høyt og har åpne hender. Etter hvert ber noen lavt og inni seg. En av
kvinnene begynner å spille på sin ney. Alle nynner til fløytens melodi. En av kvinnene er
forsanger, de andre følger på. Deretter sier de en bønn høyt. To kvinner slår på hver sin
tromme og synger. Alle gynger frem og tilbake og sier ”Al-lah” på inn- og utpust. Kvinnene
som sitter mellom de to trommespillerne holder hverandres hender og veiver dem noe
ukontrollert frem og tilbake. De beveger knærne og lårene som de sitter på fra side til side.
De andre svinger lett på hodet. De synger høyt og spiller trommer. To begynner å gjøre
kraftigere zikr mens de andre synger. Noen av dem skriker. ”Allah-al- Allah” synger de,
stadig høyere. De har øynene lukket og bøyer seg frem og tilbake. En av kvinnene klapper
takten på hjertesiden av brystet mens hodet beveger seg opp og ned. En kvinne reiser seg opp.
Hun er persisklærerens student og har på seg en lang, blomstret sommerkjole. Hun bukker til
en av trommespillerne med armene i kryss over skuldrene før hun begynner å gjøre sema.
Imens synger de andre og en spiller på trommer. Hun gjør sema med lukkede øyne frem til
musikken stopper, i 5-6 minutter. Deretter legger hun armene i kryss og bukker til
trommespilleren før hun setter seg ned ved siden av henne. En av kvinnene som synger feller
noen tårer. Nå synger de en bønn uten musikk. Flere kvinner gråter. Noen holder hverandres
hender, andre ikke. Kvinnen som gjorde sema, leser høyt mens trommespilleren slår lett på
trommen sin. Kvinnen ved siden av henne gjør kraftig zikr. De synger og spiller vakkert, og
flere av kvinnene tørker tårer. Kvinnen som gjorde sema leser igjen høyt fra teksten. Sangen
stopper opp og jeg hører tungpustet zikr. Deretter fortsetter sangen og rytmene. Tekstleseren
finner frem en ny tekst. De fleste har lukkede øyne og svinger hodet fra side til side. Musikken
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dempes og jeg hører hivende pust før kvinnen igjen begynner opplesningen. Hun leser
ropende fra teksten mens zikr pågår rundt henne. Musikken stopper og de ber med åpne
hender. De sier Guds 99 navn i kor, deretter profetens navn. En av kvinnene ber høyt, og de
andre svarer ”amen”. Så ber alle i kor, et vers fra Koranen om profetens fysiske utseende. At
han har svarte øyne, er slank og så videre. Noen spiller på en ney-fløyte, og etterpå synger
fløytisten en bønn. Hun siterer Koranen. Nå synger også den andre trommespilleren. De to
spillerne synger. Noen gråter. Flere synger med. De holder hendene frem i bønn. Deretter er
det en person som ber høyt mens de andre svarer. De ber litt i kor, før hun igjen ber alene
mens de andre sier ”amen”.
Etter bønnen er det en kort stillhet før alle synger. De reiser seg så opp, går rundt og hilser
på hverandre på kryss og tvers i rommet. Deretter er det trommer, sang og zikr, som gradvis
blir sterkere. De står alle i ring, utenom en litt eldre dame som sitter i vinduskarmen. Kvinnen
i rutete kåpe gjør kraftig zikr. Hun setter seg ned, puster tungt og gråter. Kvinnen i den
blomstrete kjolen reiser seg opp og gjør sema igjen. De ber sammen. Den yngste deltakeren
spiller ney. Mobilen til en av kvinnene ringer. Hun trykker avvis på den med den ene foten
mens hun står oppreist. Den ringer igjen, og hun gjør det samme. Noen tar nå på seg
ytterjakkene sine og pakker sammen trommene. Jeg takker så mye for at jeg fikk være med.
Vi har sett at de to gruppene for henholdsvis kvinner og menn i Konya er forholdsvis like.
Forskjeller er at det hos mennene ble servert frukt og drikke etter ritualet, og hos kvinnene
håndhilste de lydløst på hverandre.

Mevlana- arrangementer i Konya
Alpay forteller at han startet dervisjenes trening da han var tolv år. Han var kjøkkenhjelp,
lagde mat til 350 personer, kokte te til gjestene, ryddet og vasket. 1001 dager var han der.
– Der ble jeg brent, sier han, og refererer dermed til Mevlanas kjente frase ”jeg var rå, så kokt,
og så brent”. – Det er bedre å lære når man er ung, sier han. Jeg spør om opplæringen var
hans ønske. – Jeg bodde i Frankrike fra jeg var 0- 12 år, familien min var redd for at jeg skulle
bli kristen, derfor sendte de meg til tekke i Tyrkia. – Var familien din i sufimiljøet allerede?
spør jeg. Det var de. – Likte du det? spør jeg. – Nei, det er ikke lett for et barn å være på
tekke, i en alder hvor man er opptatt av så mye annet. Men jeg ble på tekke i fem år. Det er
først senere at jeg er glad for hva jeg lærte på tekke, sier han. Nå lever han av å drive kurs og
guide- virksomhet for turister og andre som vil lære mer om Mevlana. Alpay bor like ved
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Mevlanamuseet og butikken sin. Jeg ble godt tatt imot da jeg fikk komme på besøk. Han lærte
meg dervisjhilsenen, hvor man holder hendene sammen som for å hilse, for så å kysse den
andres hånd mens man holder dem sammen. Jeg fortalte at jeg er student og ville studere
mevleviordenen som del av masteroppgaven min. Han sier at flere har kommet hit for å
studere det, og de starter som meg. Han sier hjertet mitt etter hvert vil åpne seg, og jeg vil
skjønne hva det dreier seg om. Vi snakker en liten stund, og han sier så at han må dra til
Dedeman hotell for å holde foredrag om Mevlana for 80 personer. Han forteller stolt at de er
rike folk og at de betaler 500 dollar for foredraget. Etterpå skal han møte en sjeik. Jeg får ikke
tilbud om å bli med, men spør senere om det er mulig for meg å bli med han til dergah en
gang. Han inviterer meg heller til et foredrag han skal holde for amerikanske studenter.
Jeg blir møtt av Alpay og flere amerikanske studenter på min egen alder. Alle har samlet seg i
en stue dekket av knyttede tepper på vegger og gulv. Studentene forteller at de tar en
bachelorgrad i religion og kultur ved å reise rundt i verden. Nå er de to måneder i Tyrkia,
derav en uke i Konya. Alpay holder en forelesning om sufisme og Mevlana i en times tid.
Etterpå lærer han oss hvordan man gjør zikr, som ligner slik de gjorde det ved tekke. Her er
stemningen munter og mild. Vi holder hverandres hender i en ring midt på gulvet. Vi går
raskt mot høyre side, beveger hendene opp og ned og sier ”Allah” på inn og utpust. Alpay
gjør dette med ivrige, vante bevegelser, mens studentene kun prøver seg forsiktig.
Etterpå kommer det to musikere som spiller saz, et instrument som brukes under
semaforestillingene. De to kysser instrumentene sine før de begynner å spille. Alpay forteller
at sufimusikk fyller oss med kjærlighet. Hvis du har vondt, tar musikken det vekk, sier han. De
begynner med å spille Yunus Emre40 sin musikk og spiller nydelig. Når jeg kommer tilbake fra
en tur på toalettet, sitter en av studentene med skaftet på instrumentet mellom tennene og
holder fingrene for ørene mens musikeren spiller. Når han har spilt ferdig melodien, slipper
hun taket og setter seg tilbake. Tårer triller nedover kinnene hennes. – Det er umulig å
beskrive med ord, sier hun men prøver likevel: – ”Det er ren kjærlighet”. Deretter er det en
ung, mannlig student sin tur til å prøve det samme. Mens det spilles, sier studenten at han
kjenner det i hodet og ryggen, og at hjertet føles åpent. Flere studenter vil gjøre det samme.
En av dem sier etterpå at han følte musikken strømme gjennom hele kroppen. Flere studenter
reiser seg opp og setter seg ved musikeren for å prøve. Alpay kommer inn etter å ha vært
borte en liten stund. – Så alle vil ha meditasjon? Spør han. En av studentene spør hvordan
40
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den mannlige musikeren har lært å spille saz. Alpay oversetter. – Vanligvis trenger man en
mester for å lære seg saz, men denne musikeren så en saz henge på veggen og hørte musikken
fra den på radioen. Han tok ned sazen fra veggen og begynte bare å spille, det var et talent
han hadde i seg. Alpay sier så at sazen er sliten, og at det er studentene sin tur til å spille på
instrumentene de har tatt med seg. Et par gutter som halvsover på en benk våkner til, henter
hver sin gitar og forsvinner ut av rommet for å stemme instrumentene sine. Alpay går ut for å
ta seg en røykepause. Etter hvert følger jeg etter for å snakke litt med han. Når jeg kommer til
inngangspartiet hvor han og tre studenter sitter og røyker, setter jeg meg ned sammen med
dem. Alpay snakker med studenten som begynte å gråte. Hun forteller at opplevelsen var
sjelsettende for henne og har forandret hennes liv. Hun ble oppdratt som katolikk, men da hun
var tolv år skjedde det noe i livet hennes som gjorde at hun sluttet å tro på Gud. Siden har
hun alltid sagt at hun tror på kjærligheten, men ingen bestemt Gud. – Men nå kan jeg si at jeg
tror på Gud, sier hun. Alpay nikker forståelsesfullt. Han sier at det er i tolvårsalderen at man
begynner å tenke logisk, så det var ikke tilfeldig at hun sluttet å tro på det tidspunktet. Hun
spør når han fikk sin oppvåkning eller begynte å tro. – Det var også da jeg var rundt tolv år,
sier han kort. De snakker om at mennesket har fri vilje og at man kan velge å tro eller ikke
tro. – Hvis ikke hadde man ikke kunnet skjønne kjærligheten i troen, sier Alpay.
Her ser vi hvordan Alpay bruker sin i utgangspunktet uønskede mevleviopplæring til noe
positivt som kursholder og guide, samt hvordan amerikanske religionsstudenter fenges av det
de får oppleve. Alpay simulerer zikr fremfor å ta dem med på en ekte zikr- samling, muligens
på grunn av lovgivningen eller skepsis fra han selv eller gruppen hans til å ta med seg
utenforstående.

Teaterforestillingen ”Mevlana ankommer”
Hvert år den 3.mai markeres dagen da Mevlana ankom Konya sammen med familien sin med
et skuespill i hagen ved Mevlanamuseet. En uke før kunne man se reklameplakater i Konya.
Mange fremstående personligheter blir invitert, for eksempel politikere. Det var fullt med folk
og overveldende mange politifolk som passet på. Teaterstykket varte en snau halvtime og
foregikk ved at skuespillerne var utkledd som Mevlana og hans dervisjer41, og de gikk på
rekke gjennom folkemassen mens de snakket. Det var ikke mange turister å se. Etter
forestillingen gikk en rekke av byens viktige folk i en prosesjon med Esin Chelebi,
41
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etterkommer av Mevlana og søsteren til den nåværende lederen av mevleviordenen, i spissen.
Vi fikk servert gratis helva, en tyrkisk dessert, fra et bord i hagen og flere av gjestene
oppholdt seg der en stund etter forestillingen var over. Det var her jeg traff Konyas kultursjef,
og avtalte å møte han senere. Jeg har inntrykk av at denne typen arrangement er viktig nettopp
for nettverksbygging og medieoppmerksomhet, ikke ulikt hvordan Mevlanafestivalen i
desember beskrives av Erguner (2005) og en arrangør av semaforestillinger i Istanbul.

Mevlanas påvirknining i dagens Tyrkia
Etter å ha sett på flere lukkede, private samlinger i tre forskjellige byer, har jeg forsøkt å
illustrere hvordan mevleviordenens tradisjoner blir holdt ved like i dag. Samlingene er av
forskjellig karakter, og foregår på forskjellige måter. Noen fremstår i større grad som folklore,
mens andre som mer religiøse. Likevel har de det til felles at det anses for å være
vedlikeholdelse av kulturelle tradisjoner, nettopp hva UNESCO har forsøkt å beholde ved å gi
semaritualet en plass på listen over verdens kulturarv. Jeg har vist at mevlevimiljøet er
internasjonalt på flere måter. For det første har flere av gruppene kontakt med mevlevigrupper
utenfor Tyrkia. De reiser utenlands for å holde semaforestillinger, og får besøk av
fremstående mevlevier fra utlandet. Flere av dem jeg har snakket med er selv helt eller delvis
oppvokst i utlandet og har et ønske om å dyrke de tyrkiske tradisjonene. Videre kommer det
mange turister til Konya på grunn av deres interesse for den kjente poeten Mevlana. Dermed
er det et stort marked for å tjene på guidede turer, omvisninger, foredrag og ikke minst
suvenirer, bilder og lesestoff om og av Mevlana. Flere av mevleviarrangementene brukes som
profilering og en talerstol for tyrkiske politikere og andre kjente personligheter. Mevlevienes
tradisjoner og ritualer fremstår i disse sammenhengende som historiske. Flere av samlingene
og forestillingene foregår på museer. De private samlingene fremstår for meg som høyst
religiøse og karismatiske der medlemmene går i transe, gråter og rister. Medlemmene ved
kultur- og utdanningssentre får opplæring i sema og andre tradisjoner etter Mevlana. Dette gir
dem mulighet til både å utøve sin religion og med tiden bli utøvere på semaforestillinger av
forskjellige slag. Som tidligere nevnt, omtalte lederen for UNESCO- komiteen om sema disse
kultur- og utdanningssentrene som levende museer hvor det læres folkedans. På en måte
stemmer dette, fordi tradisjoner holdes ved like og læres videre med referanse til de historiske
tradisjonene. Men om vi ser nærmere på hva som ligger i begrepet museum, er det ikke like
klart. Er ikke museenes hovedfunksjon, ved siden å bevare for ettertiden, nettopp å vise frem
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noe til et interessert publikum? Kunst- og kultursenteret jeg besøkte i Istanbul er åpent for de
som vil hengi seg til Mevlana, men ikke til de som bare er nysgjerrige. Det er ikke mulig for
turister å komme dit for å oppleve disse gamle, delvis svunne tradisjonene. Jeg er sikker på at
mange turister ville ha vært interessert i å oppleve disse stedene, delta i aktivitetene og bli
kjent med dervisjene. Like sikkert kunne staten eller kommunen ha tjent gode penger på dette,
og det ville da ha levd opp til betegnelsen levende museum. Men dervisjene selv ville ikke ha
fått nok fred og ro til å gjennomgå den ønskede opplæringen eller komme i kontakt med Gud.
Dervisjene har tradisjon for ikke å like oppmerksomhet. Deres tilbud er turneer og
forestillinger og det tilfredsstiller nok den vanlige turist. Uansett får arven etter Mevlana leve
videre på kunst- og kultursentrene, tilpasset de moderne livene dervisjene nå lever.
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7.
Fra religiøst ritual til folkedans
- og tilbake igjen
Før i tiden kunne sufistenes ritualer kun læres fra mester til disippel, og var nødvendig for
ritualenes overlevelse (During 2001:149). I dag gjør moderne teknologi det mulig med
lydopptak av musikken, filming og fotografering av semaritualet og ikke minst utgivelse av
en rekke bøker om mevleviene, først og fremst historiske, ved siden av Mevlanas poetiske
verker. Dermed er det mulig å lære om disse tradisjonene uten selv å være en del av dette
miljøet. Noen av Mevlanas etterfølgere ønsker å bevare sufiordenens hemmeligheter for de
initierte, mens andre gjerne viser frem de tradisjonelle ritualene over hele verden for å fremme
gruppen de tilhører eller Mevlanas filosofi. I andre omgang har tilskuere latt seg fascinere av
ritualet, som har resultert i danseforestillinger inspirert av virvlende dervisjer. Noen har
konvertert til islam og amerikanske og europeiske mevlevisjeiker er blitt utnevnt.
Jeg har i denne oppgaven forklart hvordan mevleviordenen ble ulovlig, at tingene deres ble
satt på museum, deretter at semaritualet ble lovlig som turistattraksjon og at tradisjonene
fortsatt holdes ved like på lukkede kultur- og utdanningssentre. Opprettholdelsen av ritualets
praksis i form av folkedans er viktig for at mevleviene lever videre, fordi religionen må
praktiseres for å overleve. Selv om semaforestillingene offisielt omtales som folklore kan
ingen kontrollere tankene og følelsene til utøverne og tilskuerne. Konyas sjeik og postnishin
var i samtale med meg klar på at hans semazen må være oppriktig interessert i Mevlanas lære
for å kunne være en del av hans gruppe ved Mevlana kultursenter. Videre viste Düzgüner
(2007 samt vedlegg 1) sin spørreundersøkelse samme sted at de fleste tilskuerne følte seg
nærmere Gud etter å ha sett semaforestillingen der. Dermed er jeg ikke enig med Greenwood
(1989: 172- 173), som mener at lokal kultur og ritualer mister sin opprinnelige mening og blir
ødelagt gjennom å bli en turistattraksjon. Turistifiseringen av sema har ført til en endring av
ritualet og enkelte av dets utøvere, men den fører like fullt en bevaring og stolthet rundt disse
tradisjonene. Til tross for at ritualet av enkelte hevdes å være ren folkedans, blir dets hellige
aspekter bevart ved hjelp av forklaring av ritualets symbolikk, sitering fra Koranen og
tilskueres bønn. Det anmodes om ikke å klappe, det sier noe om at forestillingen mer enn ren
underholdning.
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Den tyrkiske staten har tatt stadig mer ansvar for å bevare mevlevitradisjonene etter at sema
ble erklært som verdensarv av UNESCO i 2005. I semaseremoniens tilfelle, hvor det fortsatt
er mange musikere som spiller sufimusikk, bidrar UNESCO til å forbedre kvaliteten på
musikernes opplæring. Musikerne er viktige for at semazen skal kunne oppnå den ønskede
ekstasen (Gamard 2009). Den tyrkiske staten har selv bidratt til bevaringen av disse
tradisjonene på flere måter: For det første ble Mevlanamuseet gjenåpnet etter to år i 1927. For
det andre ble det igjen lovlig å utføre semaforestillinger offentlig på 1950- tallet etter tretti års
forbud. For det tredje har staten etablert to profesjonelle semagrupper som er fast ansatt av
regjeringens ministerie for kultur- og turisme: Den ene gruppen har base i Konya, ble
opprettet i 1990 og består av både musikere og semazen. Min informant Mustafa tilhørte
denne. Gruppen i Istanbul ble opprettet i 1992 og består av kun musikere (Gamard 2009). Det
var denne gruppen jeg møtte i Drammen høsten 2010, da de deltok på en festival for hellig
musikk, og de hadde med seg semazen som vanligvis holder forestillinger i regi av Istanbul
Live Production. Et fjerde initiativ består i restaurering av en rekke historiske mevlevisentre,
som Galata mevlevihane i Istanbul, som var stengt for restaurering da jeg var der. Tekket i
Bursa ble restaurert og sto ferdig i 2005, og kultursenteret i Konya ble formålsbygget for
semaforestillinger og ble offisielt åpnet året før. Ferdigstillelsen av disse prosjektene har
antagelig blitt påvirket av søknaden til UNESCO i 2004. Et femte og sjette tiltak fra statens
side er etableringen av standarder for kvalitetskontroll av semagrupper samt forsøk på å
begrense utnyttelsen av navnet Mevlana av bedrifter, som for eksempel matretter ved navn
”Mevlana Kebab” (Gamard 2009). Gamard (2009) mener tradisjonene kan bli ytterligere
styrket ved å la mevleviene selv drive de historiske sentrene Yenikapi i Istanbul og det som nå
er Mevlanamuseet i Konya, som kultur- og utdanningssentre. Det vil imidlertid ikke være
gunstig for staten selv, som vil tape økonomisk på manglende billettinntekter fra de
besøkende. Som turistinformasjonen i Konya fortalte meg, kan det være opptil 10.000
besøkende til museet per dag.
Jeg har altså grunnlag for å si at mevlevienes tradisjoner holdes ved like, særlig med tanke på
semaritualet. Men kan man si at sema, slik det gjøres ved semaforestillingene, er autentisk?
Den amerikanske mevlevisjeiken Ibrahim Gamard skriver at sema er autentisk dersom det
oppfyller de følgende fire kravene. For det første må det gjøres i et mevlevitekke. Disse ble
som tidligere forklart stengt av den tyrkiske staten i 1925, men enkelte har blitt gjenåpnet som
museer. For det andre, skriver han, må sema gjøres av semazen og musikere som er initiert og
opplært i mevlevienes tradisjoner (Dar- Al-Masnavi). Denne typen opplæring og initiering
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forgår i stor grad ved såkalte kunst- og kultursentre. Stedet de møtes omtales ofte som tekke
eller dergah av dervisjene selv, men er ikke nødvendigvis kjent som dette av utenforstående.
Kultursenteret i Bursa er et eksempel på en bygning som ble grunnlagt som sufitekke på
1500- tallet, og som nå brukes til både semaforestillinger og opplæring i mevlevienes filosofi
og kunstformer. Dermed kan det sies å være et tekke, men omtales offisielt som kultursenter.
For det tredje mener Gamard (Dar- Al-Masnavi) at semazen må si Guds navn inni seg mens
de virvler for at sema skal være autentisk. Ettersom dette ikke kan høres for tilskueren, er det
vanskelig å vite om semazen gjør dette eller ei. For det fjerde må sema ledes av en sjeik eller
postnishin utnevnt av Faruk Hemdem Chelebi, verdens mevleviers øverste leder.
Semaforestillingene i Bursa og Konya ledes av en postnishin, men ved forestillingene jeg så i
Istanbul var han kun representert ved hjelp av en rød skinnfelle. Der gjøres heller ikke
forestillingene vanligvis i tekke, men på steder som en kino, en togstasjon, et gammelt tyrkisk
bad, et teater og en restaurant hvor mat og vin er inkludert i prisen av sema. I Konya gjøres
semaforestillingene vanligvis av en gruppe initierte semazen ledet av en sjeik og postnishin,
men Mevlana kultursenter er en semahall bygget for turister og kan ikke sies å være et tekke.
Som svar på spørsmålet om semaforestillingene i dagens Tyrkia er autentisk sema eller ei, vil
jeg først si at det er forskjellige varianter og forskjellige grader av autentisitet blant
forskjellige arrangører av semaforestillinger. Om jeg skal bruke Gamard (Dar- Al-Masnavi)
sin definisjon av autentistitet, fremstår sema ved kultursenteret i Bursa som den mest
autentiske. Dernest kommer forestillingene i Konya, som er av en annen dimensjon med sine
3500 tilskuere, mot Bursa som kan huse kanskje 100 personer. Forestillingene i Istanbul
fremstår etter disse kravene som de minst autentiske. Men Gamards definisjon av autentisk
sema er ikke nødvendigvis den beste målestokken, og i samtale med tyrkiske akademikere
med kunnskap om sema er det forskjellige meninger om hvilke forestillinger som er de beste
og mest autentiske. Likevel mener alle representantene jeg har snakket med at deres egen
forestilling er den mest autentiske. Dette begrunnes ut fra deres metode for å lære sema,
tilholdsstedet deres, deres leders metoder og personlighet, måten forestillingen gjøres på, eller
basert på uttalelser fra reisebyråer. Ofte kunne semagruppene omtales som uautentiske av
andre, men ikke av medlemmene selv.
Staten ser sema som en turistattraksjon og inntektskilde, og mevlevigruppene selv får flere
medlemmer fordi mange fatter interesse for sema og vil lære mer om bakgrunnen for ritualet.
Som Düzgüner (2007 samt vedlegg 1) sin undersøkelse ved Mevlana kultursenter i Konya
viser, følte de fleste seg nærmere Gud etter å ha sett sema og over halvparten av tilskuerne så
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livet sitt i et nytt lys. En overvekt av de spurte svarte også at de etter å ha sett sema mener de
burde være mer tolerante overfor andre og se mer positivt på fremtiden sin. Dette er svært
interessante observasjoner, fordi de viser hvordan sema gjør sterke inntrykk på tilskuere selv
når ritualet offisielt defineres som folkedans og av enkelte ses som ren underholdning.
Stewart (1998:47) mener et feltarbeid bør generere innsikt som kan brukes i andre
sammenhenger. Jeg mener å ha kommet frem til en rekke slike innsikter. For eksempel har jeg
forklart hvordan museer kan brukes som et verktøy for nasjonsbygging og hvordan tyrkiske
tradisjoner vedlikeholdes på det som kalles levende museer. Disse stedene heter offisielt
kunst- og kultursentre og har en noe udefinerbar status som et resultat av gapet mellom
lovgivning og praksis. Videre kan semaforestillingene sees som en representasjon av
semaritualet så vel som mevleviordenen og Mevlana. Sema kan tjene som et metonym for
mevleviordenen. Avgjørende for at opplæringen i sema og andre sufiaktiviteter har kunnet
fortsette, er at det ses på som en tradisjon og kulturarv – som det selvfølgelig er tillatt å
vedlikeholde – fremfor religionsutøvelse, som ville ha stridt mot lovgivningen. Følgelig blir
dagens sufiaktiviteter i Tyrkia underkommunisert, mens de historiske tradisjonene får desto
mer fokus. Definisjoner viser seg å være et nøkkelord for å besvare problemstillingen om
hvordan mevlevienes sema kan være en turistattraksjon støttet av den tyrkiske staten når
ordenen er ulovlig i samme land. Hvorvidt melevidervisjer finnes i dag, kommer an på om det
menes personer som er bofaste ved tekke og som etterlever alle sider ved Mevlanas filosofi,
eller om det menes personer som ønsker å lære om disse tradisjonene og som følger dem etter
beste evne. Tilsvarende er det konteksten og hvem man snakker med som avgjør om stedene
hvor tradisjonene holdes ved like defineres som tekke, kunst- og kultursentre eller levende
museer. Så vidt jeg vet er det ikke lengre noen dervisjer i Tyrkia som bor fast ved et tekke og
som vier sitt liv til Gud på linje med munker i et kloster eller tempel. Som en følge av den
tyrkiske lovgivningen og moderniseringen av landet, er livet som dervisj forandret. De fleste
dervisjer har vanlige jobber og familier, men møtes jevnlig ved tekke for å motta spirituell
føde. Filosofien som følges stammer fra 1200- tallet, men viderefører verdier som er viktige
også i dagens samfunn. For eksempel bidrar Mevlanas lære til økt likestilling mellom
kjønnene så vel som toleranse for mennesker som tilhører andre religioner og kulturer enn
deres egen.
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Situasjonen rundt sufiordenene i Tyrkia er forvirrende med tanke på hva som er ulovlig og
ikke, fordi definisjonene som brukes varierer. Det er en grunn til dette, nemlig å muliggjøre at
dervisjene kan fortsette sine aktiviteter til tross for loven som forbyr det. Denne løsningen, og
den tidligere beskrevne utviklingen av sema fra et religiøst ritual til en folkedans og
turistattraksjon, er et eksempel på hva Ingold og Hallam (2007) kaller kulturell improvisasjon.
Det vil si at det har blitt utvist kreativitet i vedlikehold av etablerte tradisjoner for å tilpasse
dem dagens situasjon. Når det gjelder overførbarhet og teoretiske funn, mener jeg dette er den
viktigste innsikten som har kommet ut av feltarbeidet mitt; nemlig hvordan en lovgivning kan
forandre eller påvirke måten kulturelle tradisjoner utøves, vedlikeholdes og omtales på. En
annen viktig innsikt er hvordan kommodifisering av kultur og tradisjoner ikke trenger å bety
deres undergang, i dette tilfellet har det tvert om vært en del av redningen.
I kapittel 2 og 3 har jeg brukt diskursanalyse for å se på hvilke diskurser som brukes i omtalen
av mevleviordenen i dagens Tyrkia. Neumann (2002) skriver at analyse av diskurs, forstått
som studiet av betingelsene for sosial samhandling, må ta analyse av praksis42 med i
betraktningen. Han mener man alltid bør spørre seg hva som gjør at personer utøver de
praksisene de gjør, hvordan og når de gjør dem, målet med å gjøre dem, deres levde erfaringer
og kunnskapstradisjon. Neumann mener vi må bevare diskursens innsikter, men også legge til
innsikter fra praksisteori, og dermed kombinere studiet av mening med studiet av praksis.
Denne kombinasjonen egner seg spesielt godt for antropologer, og er for så vidt ikke noe nytt.
Likevel er det ikke vanlig i antropologien å se summen av disse som kultur, slik Neumann
gjør. Jeg ser det ikke som hensiktsmessig å gå inn i en diskusjon rundt begrepet kultur idet jeg
skriver konklusjonen, men Neumanns perspektiv er likevel nyttig når jeg nå vil se på
sammenhengen mellom diskursene i kapittel 2 og 3 og praksisene slik de beskrives i kapittel 4
og 5. I dette tilfellet er det mevlevibrorskapet og aktører relatert til dette som utgjør kulturen,
og jeg vil nå avlutningsvis se på sammenhengen mellom det han mener er de to bestanddelene
av denne kulturen.
I kapitlene om lovgivning og informantuttalelser ser vi hvordan det vokser frem en diskurs
om at mevleviordenen er historisk, at det er folklore og at det finnes få mevleviaktiviteter
utover semaforestillingene og Mevlanafestivalen i desember. Ettersom semaseremoniene i
Konya er statlige, er det ikke overraskende at de omtales som historiske i presentasjonen for
42

Neumann (2002:630- 631) definerer praksis som sosialt anerkjente former for aktivitet, gjort på grunnlag av
hva medlemmer lærer av hverandre. Praksiser kan utføres godt, dårlig, riktig eller feil.
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publikum, på grunn av lovverket. Dette er nok slik det oppleves dersom man ikke kjenner
mevlevier i særlig grad. I et tilfelle opplevde jeg selv først å bli fortalt at det ikke fantes
mevleviaktiviteter utover dette, men da jeg påpekte andre aktiviteter jeg selv hadde vært med
på, viste det seg at de jeg spurte visste om disse. En annen kunne bekrefte sin tradisjonelle
initiering som mevlevi dervisj en tid tilbake, men ønsket ikke å snakke om dette ettersom det
ikke er lovlig. Her er det statens diskurs, som en følge av lovgivningen, som begrenser
praksisene i det offentlige rom til folklore og historiske levninger som Mevlanas grav og
museum. Nå er det imidlertid en mulighet for at dette lovverket kan endres, det vil føre til
store endringer for mevlevier og deres aktiviteter i Tyrkia. Sannsynligvis vil de omtale
gruppene på en annen måte dersom loven gir dem mulighet til det. Allerede nå er staten og
kommunene mer positivt innstilt til disse arrangementene enn for noen tiår tilbake. Både i
Bursa, Konya og Istanbul samarbeider kunst- og kultursentrene med kommune og stat.
Det finnes også de som kaller seg etterfølgere eller beundrere av Mevlana og som ikke
anerkjenner sjeiker. De ser sema som uviktig fordi de mener det i stor grad blir misbrukt, og
vil ikke delta på denne typen samlinger fordi de mener de er preget av rekruttering av
virvlende dervisjer til forestillinger. For dem er det kun studier og tolkninger av Mevlanas
verk Mesnevi, som i kombinasjon med bønn og å lære om Mevlanas historie og tradisjoner,
som er det riktige. Disse passer innunder statens diskurs om at mevleviordenen ikke lengre
eksisterer, men samtidig bedriver de i sin studiegruppe en form for aktiviteter sentrert rundt
Mevlanas lære som er så private at jeg ikke fikk tilgang til disse selv etter gjentatte
forespørsler.
På kultur- og utdanningssentrene og tilsvarende møtesteder, foregår det aktiviteter ukentlig,
om ikke daglig. Disse anses av noen som levende museer hvor tradisjoner holdes ved like og
læres videre. Sant nok er det nettopp dette de gjør, men det er også noe mer. Det er en fast
gruppe som møtes for å være sammen, og som ser på de andre medlemmene som sin
spirituelle familie. Sentrene blir ikke promotert eller reklamert for, turistinformasjonen hadde
ingen informasjon. Grunnen til at disse stedene ikke nevnes, antar jeg er fordi gruppens
medlemmer ikke ønsker besøk av utenforstående utover de som er oppriktig interessert i å bli
mevlevier og ønsker å bruke tid på å sette seg inn i denne måten å leve på. Disse
medlemmene utgjør en annen diskurs, en diskurs om at mevlevidervisjer fortsatt er aktive,
lærer om sine tradisjoner og etterlever Mevlanas lære etter beste evne med en sjeik som deres
spirituelle guide og veileder. De går selv igjennom den tradisjonelle prøvelsen på 1001 dager,
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er en del av et internasjonalt nettverk av mevlevier og gjør sema for å komme i kontakt med
Gud. Her ser vi hvordan deres praksis påvirker diskursen om at mevleviordenen fortsatt
eksisterer og er aktiv.
Vedlikeholdelse av mevlevienes tradisjoner virker å være i de flestes interesse i dagens
Tyrkia, både for dervisjene selv og for staten som får inntekter fra turister fra inn- og utland
som ønsker å lære mer om Mevlana og sema. Den tyrkiske staten, og Konya spesielt, bruker
historien i sin merkevarebygging. Som sema ses på som et symbol på mevleviene, ses
Mevlana som et symbol på Konya. Det er knapt mulig å være i Konya uten å legge merke til
bilder eller figurer av Mevlana eller semazen, fordi de dukker opp på alt fra busser til
kjøpesentre, supportereffekter, sukkertøy og kakebokser. De virvlende dervisjene er også ofte
representert i turistbrosjyrer. Under mine opphold i de tyrkiske badebyene Side og Antalya i
2010 og 2011, hvor det er spesielt mange skandinaviske og andre europeiske turister, ble jeg
på hotellene møtt med reklamer for danseforestillingen Fire of Anatolia - hvor sema er en av
mange danseformer som presenteres. For turister som er ute etter mer spirituelt utvilkende
opplevelser, finnes dessuten konseptene Muslim for a month og Sufi for a month, som lar
dem få et innblikk i hvordan det er å være henholdsvis tyrkisk muslim og sufist.
Når Tyrkia reklamerer for sine virvlende dervisjer til turister, fører det derfor til både
inntekter for landet og en grad av ”misjonsvirksomhet” for de religiøse mevleviene. Kunst- og
kultursentrene verdsettes som bærere av tyrkisk tradisjon, og aktivitetene deres er legitime
fordi det er her semazen utdannes til å kunne delta i semaforestillinger. Mevleviene jeg møtte
i Tyrkia er stort sett glade for at sema er så populært, men som en av mine informanter
fortalte meg, kan sema sammenlignes med glasuren på en kake bakt på sufisme. Det som
teller er dens ingredienser.
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Illustrasjoner

Figur 1. Kartet viser plasseringen av Konya, Bursa, Istanbul og Antalya i Tyrkia.
Hentet fra http://printable-maps.blogspot.com/2011/12/turkey-map.html [Lastet ned 05.12.11]

Figur 2. Kartet viser historiske mevlevisentre. Hentet fra Nuri Şimşekler (2007):”History of Mevlevi
Sufism”, i Rumi and his sufi path of love. Red. Hüseyin Bingül, M. Fatih Çıtlak. New Jersey: The Light,
s. 49. Trykket etter tillatelse fra The Light.
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Figur 3. Bildet viser Mevlana og Mevlanamuseet på en kakeboks. Mevlana, Konya: Velbekomme

Figur 4. Antropologen foran trær formet som semazen i bydelen meram, Konya
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Figur 5. Semazendukke på et kjøpesenter i Konya

’

Figur 6. Reklameplakater for sema i taksim, Istanbul
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Figur 7. Forestilling i Konya

Figur 8. Forestilling med Hasan Dedes gruppe i Istanbul
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Figur 9. Forestilling på kultursenteret i Bursa

Figur 10. En kvinnelig dervisj lærer sema i Istanbul
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Figur 11. Forestilling med Istanbul Live Production i Istanbul

Figur12. Forestillingen ”Mevlana ankommer” i Konya
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Vedlegg 1: Utvalgte resultater fra
spørreundersøkelsen ved Mevlana kultursenter
Spørreundersøkelsen ble utført under Mevlanafestivalen i desember 2005 og er en del av
Sevde Düzgüners masteroppgave i psykologi kalt ”The Psychological Influence of The
Mevlevi Sema Ritual and The Mevlevi Music” ved Selcuk Universitetet i Konya. Under
følger utvalgte resultater, oversatt fra tyrkisk av Sevde Düzgüner for bruk i denne
masteroppgaven. Resultatene er også publisert på tyrkisk i den følgende artikkelen;
Düzgüner, Sevde (2007): Mevlevi Sema Ayininin İnsan Psikolojisine Etkileri Üzerine Bir
Araştırma. Marife, 7 (3), s. 195-214. Hun kan kontaktes på e- post:
sevdeduzguner@hotmail.com
Tablo 1. Distribution of Sample According to Nationality
Variable

Frequency

Turkish

Percentage
91,8%

415

Foreign

8,2%

37

Total

100,0%

452

Tablo 2. Distribution of Sample According to Region/Continental
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East and
southeaster
n anatolia
region

Karadeniz
region

Konya and
county

61
14,8
%

Akdeniz
Region

81
19,7
%

Total

Ege Region

Turkish

Marmara
Region

Ziyaret
çinin
Uyruğu

Middle of
Turkey

Regions in Turkey

37
9,0%

32
7,8%

6
1,5%

16
3,9%

179
43,4%

412
100,0%

Continentals

Total

Ziyaretçini
n Uyruğu

America

Europe

Asia

Australia

Foreign

15

13

8

1

37

40,5%

35,1%

21,6%

2,7%

100,0%

Tablo 3.

Gender
Ziyaretçinin Uyruğu

Male
176
42,5%
21
56,8%
197
43,7%

Turkish
Foreign
Total

Total
Female
238
57,5%
16
43,2%
254
56,3%

414
100,0%
37
100,0%
451
100,0%

Tablo 4.

Age
Ziyaretçinin
Uyruğu
Turkish

7-17

18-21

22-40

41-60

60 -

12
2,9%

57
13,9%
6
16,2%
63
14,1%

227
55,2%
14
37,8%
241
53,8%

98
23,8%
13
35,1%
111
24,8%

17
4,1%
4
10,8%
21
4,7%

Foreign
Total

Total

12
2,7%

411
100,0%
37
100,0%
448
100,0%
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Tablo 5.

103
25,2
%
18
51,4
%
121
27,3
%

101
24,8
%
6
17,1
%
107
24,2
%

41
10,0
%
1
2,9%

26
6,4
%
2
5,7
%
28
6,3
%

17
4,2
%
1
2,9
%
18
4,1
%

42
9,5%

15
3,7%

Unemploy
ee

Engineer

99
24,3
%
5
14,3
%
104
23,5
%

Doctor
Veterinary

Retired

Total

Housewif
e

Foreign

Student

Turkish

selfemployee

Ziyaretçi
nin
Uyruğu

Total

OfficerWorker

Profession

6
1,5
%

2
5,7%
17
3,8%

6
1,4
%

408
100,0
%
35
100,0
%
443
100,0
%

Tablo 6.

Socio economic status
Ziyaretçinin Uyruğu
Turkish
Foreign
Total
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Low
11
2,7%
10
27,8%
21
4,7%

Normal
332
80,6%
19
52,8%
351
78,3%

Total
High
69
16,7%
7
19,4%
76
17,0%

412
100,0%
36
100,0%
448
100,0%

Tablo 7.

Turkish
Foreign
Total

9
2,2%
9
24,3%
18
4,0%

17
4,1%
5
13,5%
22
4,9%

228
54,9%
16
43,2%
244
54,0%

86
20,7%
7
18,9%
93
20,6%

Other

Recomme
ntation

Total

Sufism

Rumi and
his
teachings

Travel
hobby

Ziyaretçin
in Uyruğu

Interest in
Turkey

Reason of Coming

38
9,2%

37
8,9%

38
8,4%

37
8,2%

415
100,0%
37
100,0%
452
100,0%

Tablo 8.

Level of Information about Rumi and Sema

Ziyaretçinin
Uyruğu
Turkish
Foreign
Total

detailed

enough

not enough

no inform.

36
8,7%
13
35,1%
49
10,9%

135
32,8%
11
29,7%
146
32,5%

217
52,7%
12
32,4%
229
51,0%

24
5,8%
1
2,7%
25
5,6%

Total

412
100,0%
37
100,0%
449
100,0%

Tablo 9. Have you ever seen a Mevlevi Sema before?

Number of Watching Sema
Ziyaretçinin Uyruğu
Turkish
Foreign
Total

First
201
51,1%
20
55,6%
221
51,5%

2-5 Times
157
39,9%
10
27,8%
167
38,9%

6-10 Times
16
4,1%
3
8,3%
19
4,4%

11 and more
19
4,8%
3
8,3%
22
5,1%

Total

393
100,0%
36
100,0%
429
100,0%
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Tablo 10.

Most Effective Component
Ziyaretçinin
Uyruğu

Turkish
Foreign
Total

The
Mevlevi
(Sufi)
Music

The Mevlevi
Sema and
dervishes

Presentation
about Rumi
and his
teachings

105
25,3%
5
13,5%
110
24,3%

241
58,1%
24
64,9%
265
58,6%

36
8,7%
5
13,5%
41
9,1%

Total

Mystic
Symbols

Other

32
7,7%
3
8,1%
35
7,7%

1
,2%

1
,2%

415
100,0%
37
100,0%
452
100,0%

Tablo 11.

“I felt myself closer to religon and God”
Ziyaretçinin
Uyruğu
Turkish
Foreign
Total

Agree

Not decided

Not agree

264
78,1%
13
40,6%
277
74,9%

26
7,7%
10
31,3%
36
9,7%

48
14,2%
9
28,1%
57
15,4%

Total

338
100,0%
32
100,0%
370
100,0%

Tablo 12.

“I needed to look into my whole life”
Ziyaretçinin
Uyruğu
Turkish
Foreign
Total

110

Agree

Not decided

Not agree

183
56,3%
5
17,2%
188
53,1%

49
15,1%
11
37,9%
60
16,9%

93
28,6%
13
44,8%
106
29,9%

Total

325
100,0%
29
100,0%
354
100,0%

Tablo 13.

“I believed that the emotion of holiness is
universal”
Ziyaretçinin
Uyruğu
Turkish
Foreign
Total

Agree

Not decided

Not agree

287
85,4%
25
75,8%
312
84,6%

24
7,1%
6
18,2%
30
8,1%

25
7,4%
2
6,1%
27
7,3%

Total

336
100,0%
33
100,0%
369
100,0%

Tablo 14.

Ziyaretçinin
Uyruğu

“I thought that I should behave more tolerant to
people”
Agree
Not decided
Not agree
279
82,8%
22
73,3%
301
82,0%

Turkish
Foreign
Total

27
8,0%
3
10,0%
30
8,2%

31
9,2%
5
16,7%
36
9,8%

Total

337
100,0%
30
100,0%
367
100,0%

Tablo 15.

“I started to think about the future more hopeful”
Ziyaretçinin
Uyruğu
Turkish
Foreign
Total

Agree

Not decided

Not agree

196
63,8%
12
40,0%
208
61,7%

65
21,2%
12
40,0%
77
22,8%

46
15,0%
6
20,0%
52
15,4%

Total

307
100,0%
30
100,0%
337
100,0%
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Vedlegg 2: Dervisjdans i Oslo

Bildet er tatt under Annika Skattum (til venstre) sin workshop i dervisjdans helgen 31. 08 – 02.09. 2012.

I Tyrkia forsto jeg at det er mange mulige måter å gjøre sema på, og at ikke alle legger like
stor vekt på islam eller sufisme i utøvelsen av ritualet. Samtidig er det mange utlendinger som
kommer til Konya for å lære om nettopp Mevlana og hans ”sufi way” eller ”path of love”.
Norske Annika Skattum er en av de som har vært i Konya, begitt seg inn på sufismens vei og
som virvler jevnlig. Hun virvlet alene i åtte år før hun startet opp workshops i dervisjdans,
først i Frankrike i 2008 og deretter i Norge høsten 2011. Selv om hun er tilknyttet en sufistisk
kvinnegruppe i Sveits, legger hun ikke vekt på sufismens lære i workshopene sine. Derimot
jobber hun som transpersonlig, kunst- og danseterapeut og bruker både virvling og zikr som et
verktøy til å oppnå glede, bedre selvtillit og kontakt med sitt indre selv. Hun forteller gjerne
om sufismen hvis deltakerne spør, men mener de må få mulighet til å oppsøke sufismen selv
dersom de er genuint interessert. Hun vil ikke påtvinge deltakerne noen religion. Det er også
grunnen til at hun omtaler virvlingen som dans og ikke som sema.
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