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Abstrakt:
Předmětem této práce jsou domy shromáždění – cemevi u alevitů v Turecku. Současní
alevité navazují na tzv. Kızılbaşe, kteří žili na území Osmanské říše a na učení mystického řádu bektášíja, který byl spojen s Osmanskou říší a se sbory janičářů. Současný
alevismus (alevilik) chápaný buď jako náboženství, nebo jako kultura je produktem 20.
století. Cemevi je dům, v němž se alevité shromažďují za účelem konání vlastních rituálů. Soudobé cemevi slouží jako multifunkční nábožensko-kulturní centra, v nichž vedle
rituálů probíhá výuka a vypravují se v nich i pohřby. V této práci sleduji vývoj domů shromáždění, které čerpají své názvosloví ze dvou hlavních zdrojů – z podoby bektášíjského
rituálního prostoru (meydan) a z vesnické architektury oblastí osídlených alevity. Současný cemevi je nejen architektonickým fenoménem, ale i politickým problémem, proto
reflektuji boj alevitů o jeho zrovnoprávnění s ostatními svatostánky a popisuji zaměření
alevitských nadací, které v naprosté většině iniciují stavbu cemevi. Na vzhled staveb cemevi
má vedle rozpočtu vliv i pojetí alevismu jejich stavebníků. Součástí této práce je terénní
výzkum, který byl uskutečněn na cemevi v tureckých městech: Ankara, Bursa, Çorum,
Elâzığ, Istanbul.
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Předmět výzkumu
Jak z názvu této práce vyplývá, předmětem mého zkoumání se staly domy shromáždění
– cemevi [džemevi] u alevitů v Turecku. Záměrně zde nepoužívám obrat „tureckých alevitů“, neb by mohl svádět k dojmu, že jsou všichni alevité Turci, což jako občané jsou, ale
z jazykového hlediska se jedná o dvě skupiny, pro jednu z nich je mateřštinou turečtina,
pro druhou kurdština.
Současní alevité navazují na tzv. Kızılbaşe, kteří žili v hornatých oblastech na území
Osmanské říše a Persie a jejichž náboženství mělo blízko k mystickému šíitskému islámu
a jiným ezoterickým naukám. Kızılbaşové uznávali za svého duchovního mistra Hadži
Bektáše Velího, stejně jako mystické bratrstvo bektášíja, které bylo spjato s osmanskou
historií od počátku existence osmanského státu. Bektášíjové žili až do zákazu řádu (1826)
převážně ve městech, avšak v polovině devatenáctého století došlo k jejich usazování
na venkově. Dnes jsou tyto dvě skupiny v Turecku těžko oddělitelné, a proto jsou často
nazývány společným názvem Alevi-Bektaşi. Alevismus (alevilik) chápaný nejen jako
náboženství, ale čím dál více jako kultura či světonázor, je produktem 20. století.
Cemevi/cem evi je dům, v němž se alevité shromažďují za účelem konání vlastních rituálů. Na venkově probíhaly rituály v domech, které byly dostatečně prostorné
a tudíž vhodné ke shromáždění většího počtu lidí. Bektášíjové obdobné rituály provozovali v řádových domech (tekke, dergâh), v prostoru zvaném meydan [mejdan]. Od 50. let
20. století počala migrace alevitského venkovského obyvatelstva do měst, a s tím vyvstala
potřeba stavět v městském prostředí cemevi, jejichž dimenze mnohonásobně přesahují
velikost venkovského domu. Soudobé cemevi mají většinou podobu několikapatrových
domů a slouží jako multifunkční centra, v nichž se vedle rituálů konají kulturní akce,
výuka a vypravují se v nich i pohřby.
V této práci sleduji vývoj moderních městských domů shromáždění, které čerpají inspiraci pro svou architektonickou formu ze dvou hlavních zdrojů – na jedné straně
z podoby rituálního prostoru v hlavním bektášíjském konventu, na straně druhé z tradičního architektonického názvosloví vesnické architektury oblastí osídlených alevity.
Současný cemevi je však nejen architektonickým problémem, ale i politickým. Ve své
práci proto reflektuji boj alevitů o jeho zrovnoprávnění s ostatními svatostánky, jenž má
přímý vliv na financování staveb, které se podepisuje na jejich architektonické podobě.
Ve vzhledu staveb a jejich výzdobě se vedle rozpočtu odráží názor stavebníků (převážně
alevitských nadací) a architektů (alevitských i nealevitských) na historické kořeny alevismu. Někteří z nich se domnívají, že existuje tradiční alevitská architektura vesnických
domů shromáždění, jenž je vhodná k interpretaci v moderních stavbách, jiní tento názor
nesdílí. Realita cemevi však je, jak ukázal terénní výzkum, dosti vzdálena akademickému
diskurzu, v praxi je podstatnější možnost stavbu vůbec realizovat.
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Teoretická východiska a postup řešení práce
Tato práce začala vznikat v návaznosti na magisterskou práci, která pojednává o osmanských domech v Turecku a na Balkáně.1 Zamýšlela jsem původně napsat disertaci o „tradičním“ obydlí Turků, která by mapovala lokální stavební tradice na území dnešního
Turecka a zkoumala pohnutky, které vedly Turky k tomu, že byl právě tzv. osmanský dům
(v Turecku známý jako „turecký dům“) shledán vhodným pro projekci jednoho ze symbolů kolektivní identity – národní architektury. Dílčí výsledky započaté práce na tomto
tématu jsem prezentovala na vědecké konferenci a shrnula v textu o vynalézání tradic.2
V průběhu bádání jsem však narazila na jiné a z mého pohledu zajímavější téma tzv. domů
shromáždění (cemevi). Fenomén cemevi v sobě navíc spojuje oba hlavní směry mého
dosavadního bádání, tedy hmotnou a duchovní kulturu (architekturu a alevitsko-bektášíjské duchovní představy).
K tématu cemevi mě přivedla publikace, která se mi dostala do rukou v knihovně
ÚBVA FF UK v Praze, když jsem hledala literaturu k tématu lokálních stavebních tradic
v Turecku. Jedná se o knihu tureckého autora Günkuta Akına Tradice centrálních staveb
v Asii.3 Autor se v ní zabývá fenoménem monumentálních, sakrálních i profáních staveb
rozšířených v geografii sahající od Anatolie po Čínu, které jsou založeny na čtvercovém či
kruhovém půdoryse s centrální kompozicí. Autor v této publikaci zveřejnil nákres jednoho
domu shromáždění (cem evi), který zdokumentoval v roce 1984 v turecké vesnici Yahyalı
v okrese Sivas. Jeho architektura byla velmi odlišná od všech lokálních stavebních tradic,
které jsem měla do té doby možnost v Turecku zmapovat. Jedná se o čtvercovou stavbu,
jenž má stupňovitý překládaný trámový strop s otvorem uprostřed, který je jediným zdrojem světla. Vedle nákresu cemevi Akın publikoval nákres zcela totožného rituálního domu
patřícího Káfirům, který však stojí v Núristánu, tedy v pohoří Hindúkuš v Afghanistánu.
Přibližně ve stejnou dobu jsem se zúčastnila studentské konference4, na níž vystoupil
i etnolog Libor Dušek, který referoval mj. o lidové stavební tradici v Pamíru, kde prováděl
terénní výzkum. Domy pamírských Ismáílitů měly stejnou dispozici a konstrukci překládaného trámového stropu jako cemevi, jehož nákres publikoval Akın. V oblasti Pamíru se
jednalo o běžně rozšířenou lokální stavební tradici, kterou někteří místní badatelé považují za pamírskou specialitu – nazývají ji „pamírským domem“.
1 Text obsažený v magisterské práci jsem publikovala ve dvou dílčích studiích:
Vytejčková, K.: Osmanské domy v historických pramenech, Orientalia Antiqua Nova XII. Plzeň 2012, s.
88–95; Vytejčková, K.: Specifika osmanského domu, Nový Orient 65/3. Praha 2010, s. 46–49.
2 Vytejčková, K.: Terénní výzkum na turecké vesnici na příkladu vesnice Yörük u Safranbolu, In: Když
výzkum, tak kvalitativní. Serpentinami bádání v terénu, Michal Pavlásek – Jana Nosková (eds.) Brno 2013;
Vytejčková, K.: Národní architektura v Turecku a postbalkánském regionu. Příspěvek prezentovaný na konferenci Sympozium Balcanicum III. 30. 10. 2013 Katedra antropolgie FF ZČU v Plzni.
3 Akın, G.: Asya Merkezi Mekan Geleneği. Ankara 1990.
4 Vytejčková, K.: Osmanská civilní architektura v kulturně historickém kontextu – Specifika osmanského
domu. 6. mezinárodní studentská vědecká konference Antropowebu 21.–22. 10. 2010 Plzeň.
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Zjištění, že existuje obdobná architektura domů s překládaným trámovým stropem i v Pamíru mě motivovalo k tomu, že jsem podnikla v roce 2012 spolu s L. Duškem
krátkodobý terénní výzkum vesnické architektury v oblasti Sivasu (vesnice Ortaköy, Acıyurt, Ulaş, Kazanpınar).
V roce 2013 jsem uskutečnila vlastní výzkum vesnické architektury domů s překládaným trámovým stropem v alevitských vesnicích okresu Sivas-Şarkışla (Ortaköy, Sivrialan, Höyük). Výzkum měl osvětlit povědomí místních obyvatel o vesnických domech shromáždění. Nejvhodnější se jevila metoda zúčastněného pozorování v rámci pobytu mezi
vesničany v Ortaköy a při návštěvách sousedních vesnic, které jsem mohla realizovat díky
hostitelům. Uskutečnila jsem řadu rozhovorů, pořídila jejich zvukový záznam a posléze
je podrobila analýze. Rozhovory byly částečně strukturované, jejich tématem byly vždy
domy shromáždění, jejich architektura, skryté významy a rituály v nich konané.
Díky kontaktům, které jsem navázala ve vesnici Ortaköy, jsem se seznámila
s mnoha alevitskými intelektuály, jenž žijí převážně v Ankaře. Měla jsem možnost setkat
se s představiteli několika alevitských spolků, alevitskými spisovateli i politiky. Ve vesnici
Ortaköy mi jedna respondentka sdělila, že architektka Sevilay Miser pocházející z této
vesnice, zná skryté významy překládaného trámového stropu. V Ankaře jsem ve čtvrti
Çankaya-Oran navštívila cemevi, který projektovala a jenž má stejný strop jako vesnické
domy v oblasti Sivasu. Architektka mě seznámila se skrytými významy, které v cemevi
uplatnila.
Setkání s alevitskou architektkou mě nasměrovalo na architektonické projekty
a odborné diskuse okolo nich publikované na tureckých architektonických portálech. Překládaný trámový strop je prvkem, který architekti často ve svých návrzích interpretují.
Analogii tohoto stropu však nevidí u vesnických domů východní Anatolie, ale v rituálním
prostoru (meydan) hlavního bektášíjského konventu Hacı Bektaş Veli Dergâhı.
Ve virtuálním světě internetových článků a nerealizovaných architektonických
projektů se zdá, jakoby bylo zřejmé, že jsou symbolika prostoru a překládaný trámový
strop důležité. Zajímalo mě, jak to koresponduje s realitou cemevi v terénu. V roce 2014
jsem proto započala s terénním výzkumem bektášíjských konventů a alevitských domů
shromáždění. Navštívila jsem hlavní bektášíjský konvent Hacı Bektaş Veli Dergâhı v městečku Hacıbektaş v centrální Anatolii, o němž jsem z literatury a od respondentů věděla,
že ukrývá rituální prostor zvaný meydan, jenž má stejný překládaný trámový strop jako
vesnické domy v okolí Sivasu.
Následoval vlastní návratový výzkum domů shromáždění v Ankaře, Çorumu,
Burse, Elazığu a Istanbulu. Výběr zkoumaných domů shromáždění byl učiněn především
na základě osobních kontaktů s alevity, a vycházel i z „proslulosti“ jednotlivých cemevi,
které byly pro alevity nějakým způsobem významné (byly v něčem první, hodně se o nich
mluvilo v médiích, nebo jsou s nimi spojeny některé kauzy). V Istanbulu jsem navštívila
dva bývalé bektášíjské konventy Şahkulu Sultan Tekkesi a Karacaahmet cemevi.
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V Ankaře jsem kromě již zmíněného cemevi ve čtvrti Oran patřící městské části
Çankaya navštívila kulturní centrum Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Merkezi ve čvrti
Dikmen, cemevi patřící pobočce Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri v Batıkentu, Serçeşme
Cemevi tamtéž a Hüseyin Gazi Cemevi ve čtvrti Mamak. V Burse jsem navštívila pobočku
Alevi Kültür Dernekleri ve čtvrti Nilüfer. Ve vesnici Şehitler, která leží u Inegölu v okrese
Bursa jsem navštívila vesnický dům shromáždění, který provozuje spolek Hasan Dede
Kültür Derneği. Ve městě Çorum jsem navštívila dva zcela odlišné alevitské spolky, z nichž
je jeden pobočkou Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı – Çorum Alevi Kültür Merkezi a provozuje
cemevi; druhý Çorum Ehlibeyt Vakfı provozuje „alevitskou“ (šíitskou) mešitu. V Elazığu
jsem zdokumentovala dva cemevi – El-Cem a Ehlibeyt.
Ve všech těchto cemevi jsem se setkala s představiteli provozujících spolků a někde
se mi podařilo zastihnout i místního duchovního – dedeho. V průběhu rozhovorů jsem si
dělala písemné poznámky a pořizovala fotodokumentaci.
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Struktura práce
Práce má celkem osm kapitol. V úvodní kapitole vysvětluji, jak jsem při své práci postupovala, z jakých zdrojů jsem čerpala, jak a kde jsem prováděla terénní výzkum a jaké jsem
si kladla otázky.
Ve druhé kapitole jsem se zaměřila na popis historie alevitů jako náboženské menšiny. Vymezuji v rámci Turecka oblati, ve kterých žijí, objasňuji historické souvislosti,
v nichž se tato skupina na pomezí osmanského a perského impéria po celý novověk pohybovala. Dále se v této kapitole věnuji alevitské věrouce a rituální praxi.
Ve třetí kapitole věnované proměnám komunity ve 20. století nastiňuji politické
události, které vedly k tomu, že se alevité začali sdružovat ve spolcích a nadacích a začali
cítit potřebu vymezit se vůči většinové sunnitské společnosti. Dále popisuji proces hledání
vlastní identity, který je založen na odlišnosti víry, náboženské praxe a světonázoru. Zde
se již dostávám k fenoménu domů shromáždění – cemevi, které se staly jedním ze symbolů
kolektivní identity. alevitů
Ve čtvrté kapitole se zaměřuji na samotné cemevi. Popisuji v ní postavení cemevi
v rámci legislativy a úskalí boje o jeho zrovnoprávnění s mešitami, kostely a synagogami,
jenž by mu zajistilo finanční podporu od státu. Reflektuji v ní pokus o jakýsi ekumenický
projekt, který měl spojit mešitu s cemevi v jedné stavbě. Druhou část této kapitoly jsem
věnovala bektášíjským konventům, které lze považovat za obdobu moderních cemevi –
víceúčelových nábožensko-kulturních center.
V páté kapitole se věnuji podrobněji symbolice rituálního prostoru – meydanu
v bektášíjských řádových domech a architektonickým vzorům, z nichž vychází. Konkrétně
se zaměřuji na hlavní bektášíjský konvent Hacı Bektaş Veli Dergâhı ve střední Anatolii,
podoba jehož rituálního prostoru – meydanu čerpá velmi pravděpodobně z architektury
vesnických domů, které jsou typické pro některé oblasti Anatolie, ale i pro oblasti v Asii
geograficky dosti vzdálené.
V šesté kapitole sleduji fenomén cemevi v současnosti z pohledu tureckých architektů, kteří se snaží najít jeho ideální či alespoň optimální podobu. Uvádím zde několik
příkladů soutěžních projektů, které však nebyly realizovány. Na konci kapitoly představuji
realizované moderní projekty ismáílitských domů shromáždění jako možnou interpretaci
obdobných architektonických forem.
V sedmé kapitole představuji vlastní terénní výzkum, který jsem provedla mezi
lety 2014–2016 v několika cemevi v Ankaře, Burse, Çorumu a Elâzığu. Popisuji navštívené
cemevi z hlediska jejich architektonické formy, vnitřní i vnější výzdoby a symboliky. Všímám si, jak koresponduje forma s obsahem, respektive s ideovým zaměřením provozujících institucí. Popisuji i funkce, které daný cemevi vůči veřejnosti plní. Na konci kapitoly
shrnuji poznatky výzkumu a rozděluji cemevi do několika kategorií.
Text uzavírá osmá kapitola, ve které analyzuji skutečnosti uvedené v předchozích
kapitolách a předkládám odpovědi na otázky položené v úvodu disertace.
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Cíle práce
Na počátku výzkumu jsem si kladla otázku, zda je překládaný trámový strop neoddělitelnou součástí cemevi a zda mu jsou přisuzovány nějaké skryté významy. V průběhu
výzkumu jsem tuto prvotní otázku rozpracovala do těchto okruhů:
- K jaké stavební tradici odkazuje překládaný trámový strop, který najdeme u některých
cemevi?
- Do jaké míry je v současných cemevi uplatňován překládaný trámový strop a jsou mu
přisuzovány nějaké skryté významy?
- Mají současné cemevi nějakou charakteristickou architektonickou podobu?

Závěry
V této práci jsem se pokusila odpovědět si na několik dílčích otázek. První z nich byla:
k jaké stavební tradici odkazuje překládaný trámový strop, který najdeme u některých
cemevi? Průzkum písemných pramenů a vlastní terénní výzkum vesnické architektury
ukázal, že byl překládaný trámový strop až do nedávné doby, přibližně do počátku druhé
poloviny dvacátého století, nedílnou součástí vesnické i městské architektury hornatých
oblastí východní Anatolie, vymezených zhruba trojúhelníkem měst Sivas, Erzurum a Muş
(viz obr. 4 v obrazové příloze). Na západní periferii této oblasti leží lokalita Hacıbektaş
v níž se nachází hlavní konvent mystického řádu bektášíja s hrobkou zakladatele řádu
Hadži Bektáše Velího ze 14. století. Jeho součástí je rituální prostor zvaný meydan, jenž
má podobu vesnického domu výše zmíněných oblastí. Jedná se o kamennou stavbu čtvercového půdorysu s krbem a s překládaným trámovým stropem. Domnívám se, že mohlo
jít o dům stařešiny (možná samotného Bektáše?), který byl později zapojen do komplexu
staveb tvořících Hacı Bektaş Veli Dergâhı. Tuto tezi podporuje i fakt, že se rituály na alevitském venkově konávaly v domě stařešiny. Za povšimnutí zde stojí i původ Hadži Bektáše, který měl dle legend přijít z oblasti Chorásánu (obr. 5 v obrazové příloze), ve které
je doložena stejná stavební tradice domů s překládaným trámovým stropem (obr. 14, 15
v obrazové příloze).
Vzhledem k tomu, že současní alevité navazují na duchovní odkaz Hadži Bektáše
Velího, hledají inspiraci pro své novodobé domy shromáždění – cemevi, v hlavním bektášíjském konventu (obr. 1, 2 v obrazové příloze). Během terénního výzkumu jsem zjistila,
že zdrojem inspirace překládaným trámovým stropem je pro některé novostavby meydan
v hlavním konventu. Alevismus vychází z nauky bektášíji, která je esoterická a někteří současní alevité cítí potřebu skryté významy, které bektášíjský meydan měl, promítat do prostoru moderních cemevi a tím jaksi navázat na to, co považují za svou tradici.
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Pro jiné moderní cemevi jsou zdrojem inspirace překládaným trámovým stropem
vesnické cem evi (obr. 3 v obrazové příloze), o kterých rozšířil povědomí u turecké odborné
veřejnosti architekt Günkut Akın, který jako první a de facto jediný v Turecku v 80. letech
20. století zkoumal lokální architekturu ve východní Anatolii a při svých výzkumech zdokumentoval i vesnické cem evi. Texty a nákresy, které Akın publikoval, zcela zásadně ovlivnily utváření pohledu tureckých architektů na to, jaká by měla být ideální podoba moderních cemevi. Inspirací pro soudobé cemevi se tak stala nepřímo i vesnická architektura
zmíněných oblastí, která je s architekturou vesnických cem evi totožná.
Další otázkou bylo, do jaké míry je překládaný trámový strop jako architektonický
prvek uplatňován v současných cemevi a zda jsou mu přisuzovány nějaké skryté významy.
Jak se při terénním výzkumu ukázalo, překládaný trámový strop není u moderních cemevi
všeobecně rozšířen. Respektive uplatnění překládaného trámového stropu v cemevi závisí
na tom, zda vznikl na základě projektu architekta či nikoli. Turečtí architekti se snaží
nalézt „tradiční“ formu cemevi, na kterou by navázali, proto se v některých jejich projektech překládaný trámový strop či jeho interpretace vyskytuje (obr. 16–18, 23, 26–27
v obrazové příloze). Většina z nich prokazatelně zná texty, fotografie a nákresy historika
architektury Günkuta Akına. Mezi architekty jsou i tací, kteří se v případě interpretace
překládaného trámového stropu v moderních cemevi odvolávají přímo k podobě rituálního prostoru (meydan) v hlavním bektášíjském konventu. Mezi architekty existuje
i povědomí o skrytých významech, jež strop nese, ale interpretace se různí. Ve zkoumaných novostavbách cemevi, jenž jsou dílem stavebních inženýrů či vznikly svépomocí, se
tento typ stropu nevyskytuje vůbec a není ani rozšířeno povědomí o tom, že by měl být pro
cemevi signifikantní.
Důvody, proč se zakázky na stavbu cemevi zadávají často stavařům, jsou především
finanční, neb spolky provozující cemevi nedostávají žádnou finanční podporu od státu
a snaží se stavbu realizovat z vlastních omezených prostředků. V posledních letech se však
rozšířil jev, kdy samy městské části provozují či alespoň spolufinancují cemevi. V těchto
případech je finanční rozpočet velkorysejší a mohou vznikat stavby na základě architektonických projektů. Některé projekty zůstávají jen na papíře, což je dáno nesplněním
předvolebních slibů, které dávají politici, jenž se snaží získat voliče z řad alevitů tím, že
jim přislíbí cemevi. Politická strana, kterou alevité podporují a která podporuje výstavbu
cemevi v oblastech s hustým alevitským osídlením, je především Lidová republikánská
strana (CHP), jejíž sociálně demokratický program odpovídá ideovému zaměření alevitské voličské základny, předseda této strany je sám alevita.
U spolků, které realizují stavbu cemevi svépomocí (a těch je většina), nikoli
na základě návrhu architekta, se projevuje jejich chápání alevismu nikoli v architektuře,
ale ve výzdobě objektu. Většinou se výzdoba omezuje na interiér a koncentruje se v rituálním prostoru. Zde se může plně projevit bohatá alevitská ikonografie. Existuje celá škála
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symbolů, postav a jejich atributů, jejichž vzájemná kombinace či absence některých z nich
nebo naopak nadužívání určitých prvků poukazuje na ideové zaměření provozující nadace
(kategorizace zaměření spolků viz kap. 7.6. Výsledky terénního výzkumu).
Současné cemevi v Turecku nemají žádnou charakteristickou podobu, jejich architektonická forma je velmi různorodá. Mezi architekty probíhají diskuse o tom, jak by měl
ideální cemevi vypadat, ale nepanuje v této věci konsenzus. Jsou to diskuse vesměs akademické, protože pro běžné alevity není forma důležitá, podstatný je obsah, tedy v případě
cemevi je to možnost scházet se se členy vlastní komunity ve svém vlastním prostoru, ať už
vypadá jakkoli.
Bylo by přínosné studovat, jak vypadají cemevi v diaspoře, kde jsou jiné politicko-ekonomické podmínky. Výzkum výrazových prostředků, které alevité v zahraničí uplatňují v architektuře cemevi a výzdobě jejich interiérů a následná komparace s výsledky
terénního výzkumu uskutečněného na cemevi v Turecku, by mohly přinést zajímavé
poznatky. To je však námět na další práci.
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* 7. Mezinárodní studentská vědecká konference Antropowebu, 20.–21. 10. 2011 v Plzni
název příspěvku a prezentace: Álevité – jiné pojetí islámu?
* 6. mezinárodní studentská vědecká konference Antropowebu 21.–22. 10. 2010 v Plzni
název příspěvku a prezentace: Osmanská civilní architektura v kulturně historickém kontextu – Specifika osmanského domu
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