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1.	Inledning	

Min uppfattning utifrån den respons jag fått av svenskar när jag pratat om yezidism, råder det 

en förvirring hos de jag samtalat med. Jag fick en känsla av att de inte är medvetna om att en 

religion vid namn yezidism existerar.  

 

I Europa är det Tyskland och Sverige som är de mest yeziditäta länderna och detta har varit 

det under en lång tid, även innan etniska rensningen under 2014 av Islamiska Staten (IS). 

Dock är det den tragedin som resulterat i att alltfler yezidier flytt till Sverige för att få en 

bättre situation.1 När Simon Sorgenfrei, docent i religionsvetenskap vid Södertörns högskola, 

mötte olika yezidier till hans arbete om yezidism förklarar majoriteten av dessa att det 

generellt finns dåligt med kunskap om yezidiernas traditioner och situation, i Sverige. 

Sorgenfrei menar att det råder en önskan hos yezidier i Sverige att skolor börjar 

uppmärksamma elever om att detta är en religion som finns, speciellt med tanke på att 

yezidiernas existens ständigt växer i Sverige och att ge ut kunskap om denna religion i skolor 

anses vara en nödvändighet.2  

 

Fokus med denna uppsats är att utgå från tidigare forskning om yezidismen och vad andra 

forskare har kommit fram om bland annat vad yezidiernas livsåskådning är. Utifrån den 

forskning som finns har jag tre frågeställningar som ska besvaras, med syfte till att få en 

uppfattning av hur mycket forskning det finns om yezidierna som ett folkslag men även 

yezidism som religion. Som nämnts innan har begreppet yezidier kommit upp i personliga 

konversationer och när bemötandet blir ”vad är yezidism?” inser jag att kunskap om 

yezidierna samt deras historia och livsåskådning behöver utökas.   

 

Problemformulering	

Som ursprungligen kurd har jag länge vetat om yezidiernas existens, men eftersom jag är 

uppväxt i västvärlden har jag märkt att det råder en omedvetenhet om att yezidierna faktiskt 

existerar.  

 

                                                
1	Sorgenfrei, S. (2017) Yezidier, i Larsson, G, Sorgenfrei S & Stockman, M. Religiösa Minoriteter i 
Mellanöstern, s. 137	
2	Sorgenfrei, S. (2017) Yezidier, i Larsson, G, Sorgenfrei S & Stockman, M. Religiösa Minoriteter i 
Mellanöstern s. 162	
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Sedan länge har jag haft intresset att fördjupa inom yezidismen just för att de själva anser sig 

vara kurdernas grundreligion, innan islam kom till Mellanöstern.  

 

Forskning om yezidierna har funnits till en begränsad mängd, men intresset för yezidismens 

existens växte när terrorgruppen Islamiska Staten (IS) 2014 begick massaker i Irak mot 

tusentals yezidier som antingen dödades eller förslavades.3 Detta har lett till att massvis med 

yezidier behövt fly sina områden, och att folkmängden har reducerats4, därför vill jag med 

denna uppsats lyfta ett par frågor genom att fördjupa mig inom religionen.  

 

Syfte	och	frågeställningar		

Syftet med denna uppsats är att få en förståelse om yezidism som ett folkslag samt hur 

religionen har behandlats ur ett historiskt perspektiv men även hur situationen ser ut i 

dagsläget. Genom att forska om yezidismens historia utvecklas förhoppningsvis en tanke om 

hur yezidismens situation ser ut idag med grund i en påverkan av globalisering ur ett 

diasporaperspektiv. Eftersom yezidism är en religion som funnits i flera århundraden vill jag 

se hur religionen förhåller sig till islam eftersom det är den dominerande religionen i 

Mellanöstern där även yezidism har sin grund i.  

 

De frågeställningar som ska besvaras är:  

• Vad anser forskning om yezidismens grundläggande trosuppfattningar, och finns 

det några skillnader mellan olika forskare i deras tolkningar?  

• Hur ser forskning på yezidiernas förhållning till islam?  

• Hur anses yezidismen vara en diasporareligion, och vilka effekter anser forskare 

att upplevelsen har för religionen?  

 

 

 

                                                
3	Sorgenfrei, S. (2017) Yezidier, i Larsson, G, Sorgenfrei S & Stockman, M. Religiösa Minoriteter i 
Mellanöstern  s. 137	
4	Sorgenfrei, S. (2017) Yezidier, i Larsson, G, Sorgenfrei S & Stockman, M. Religiösa Minoriteter i 
Mellanöstern  s. 137 
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Teori		

Meredith McGuire, professor i sociologi och antropologi vid Trinity University, presenterar 

en teori om levd religion och menar att majoriteten av de som intervjuats har olika syner på 

hur deras religion praktiseras, detta skriver McGuire i sin bok Lived Religion. McGuire 

inleder sin forskning mot kristna antikrigsrörelser och skriver att de individer som deltagit i 

studien är komplexa när det kommer till religiösa utövningar, erfarenheter, uttryckningar med 

mera på så sätt att det varierar sig på en hög nivå.5  

 

McGuires fråga om hur religion utövas kan även appliceras på frågan om hur yezidier utövar 

sin religion på en individnivå, detta exempel ges i början av boken där lived religion på 

individnivå beskrivs. Teoretiskt, kan religion inte definieras på gruppnivå eftersom det 

grundar sig i en individfråga. McGuire menar att det är enklare för en individ att utgå ifrån sin 

erfarenhet gentemot verkligheten av hens religiösa värld och det som menas med verkligheten 

i människans religiösa värld är att ritualer är ett måste när det gäller att förverkliga en religion 

medan det finns de ritualer som inte utövas i människans vardag.6  

 

McGuire menar även att religion är något som sker i praktiken, och det är viktigt att förstå att 

om en individ väljer att praktisera sin religion utifrån eget perspektiv så blir det den personens 

levda religion; lived religion. Även om en person anses vara del av en religion så innebär det 

inte att den personen kommer att följa religionen punkt för punkt. Religion går att förändra, 

menar McGuire, eftersom lived religion blir personlig utifrån olika omständigheter som 

religionen utsätts för, såsom tvång att flytta ifrån sitt hemland till ett land med en annan 

huvudreligion. ”Synkretism” är det begrepp McGuire använder för att förklara varför religion 

kan komma att förändras på individnivå, eftersom synkretism innebär att historiska spår av 

två eller fler religioner eller kulturer blandas med varandra, och utifrån detta skapas ett helt 

nytt perspektiv av det som skall praktiseras.7 Det förklaras även att utifrån populärkulturens 

situation idag utgår från att det religiösa praktiserandet grundas i religionens traditioner, de 

som praktiserar religionen har tagit olika element av traditioner för att bygga upp sin 

personliga livsåskådning utifrån det som anammats.8  

                                                
5	McGuire, M. (2008) Lived Religion. s. 5 
6	McGuire, M. (2008) Lived Religion. s. 12-13	
7	McGuire, M. (2008) Lived Religion. s. 187.188	
8	McGuire, M. (2008) Lived Religion. s. 48	
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Eva Hamberg, teologisk forskare, har skrivit Livsåskådningar, religion och värderingar i en 

invandrargrupp: En studie av sverigeungrare och i denna studie har det forskats om hur 

ungerska invandrare tvingats fly till ett land där de har fått bemöta olika kulturer, då får 

läsarna även en inblick på hur teorin om lived religion passar in på invandrargrupper i 

Sverige.  

 

Hamberg förklarar att om en invandrargrupp bosätter sig i ett område där den sammanhållna 

gruppen dominerar, är det högst troligt att religionen och värderingarna bevaras både inom 

gruppen och hos individen. Skulle det vara så att invandrargruppen bosätter sig i ett område 

där olika kulturer och religioner än den egna dominerar, kommer gruppen eller individen 

troligen att få anamma delar av de andra traditionerna. ”Kognitiv dissonans” är begreppet 

Hamberg använder för att förklara det fenomen som uppstår när individen bemöts av andra 

kulturer än den egna; det uppstår ett hot mot ens egna världsbild, och enligt Hamberg kan 

detta hot hanteras på olika sätt. Individen kan antingen förändra sin världssyn och 

livsåskådning så att den anpassas till omgivningen, eller så kan individen söka sig till 

omgivningen för att få stöd i teorin om att dennes världsbild och livsåskådning är den rätta.9  

 

Hamberg menar att det är större sannolikhet för individen att behålla dennes världsbild så 

länge hen bosätter sig i samma område i invandrarlandet som den sammanhållna gruppen, 

dock så kommer religionen förmodligen att förändras hos individen som bosätter sig i ett 

område där flera kulturer dominerar.10  

2.	Metod		

Då detta är en konsumtionsuppsats ska en översikt av diverse forskning användas, och det 

innebär att metoden som skall användas är en systematisk litteraturstudie i en kvalitativ 

ansats. Enligt Katarina Eriksson Barajas, professor vid Linköpings universitet, menar Carole 

Torgersson, professor vid Durham University, att en sådan studies sökmetoder skall vara 

tydligt beskrivna samt öppna för granskning eftersom det finns en strävan att identifiera det 

fakta och bevis som finns tillgängligt för studiens tema. Vidare förklararar Eriksson Barajas 

                                                
9	Hamberg, E. (2000). Livsåskådningar, religion och värderingar i en invandrargrupp: En studie av 
sverigeungrare, s. 69	
10	Hamberg, E. (2000). Livsåskådningar, religion och värderingar i en invandrargrupp: En studie av 
sverigeungrare, s. 70	
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att Mark Petticrew, professor vid London School of Hygiene and Tropical Medicine, och 

Helen Roberts, professor vid University of Southampton, menar att en systematisk 

litteraturstudie främst används för att testa en hypotes kring ett ämne och därför bör forskare 

som använder denna metod problematisera sitt tema samt ha en teori kring resultat om den 

studie som skall utföras. Dock kommer inte ett hypotesavsnitt finnas i det här arbetet, det 

kommer att finnas ett teoriavsnitt som förankrar relationen mellan yezidism och livet i 

diaspora.11   

 

För att kunna genomföra en systematisk litteraturstudie är det viktigt att kritiskt granska den 

forskning som väljs ut för forskning, men det finns ingen regel kring hur mycket forskning 

som ska användas utan det viktiga är att välja ut relevant forskning.12  

 

Eriksson Barajas tar tillsammans med Yvonne Wengström, professor vid Karolinska 

Institutet, upp sju punkter som krävs för att sammanställa en systematisk litteraturstudie och 

de måste följas i kronologisk ordning för att studien ska kunna genomföras:  

1. Motivering: Sammanställ en problemformulering för att motivera syftet av studien. 

2. Frågeställning: Formulera frågor som går att besvara.  

3. Tidsplanering: Gör en plan för hur litteraturstudien ska gås tillväga 

4. Söka material: Bestäm de sökord och strategier för att få relevant material 

5. Identifiera litteratur: Välj litteratur, främst vetenskapliga artiklar och rapporter 

6. Kritisk granskning: Var kritisk i granskningen. Värdera och kvalitetsbedöm den 

litteratur som ska användas för att sammanställa studien. 

7. Resultat: Analysera och diskutera resultatet, för att sedan kunna sammanställa 

slutsatser kring forskningsöversikten.13 

 

En litteraturstudie kan antingen vara systematisk eller allmän, och för att det ska vara en 

systematisk litteraturstudie krävs det en tydlig redovisning av de metoder som har använts för 

att sammanställa studien. Litteraturstudien strävar efter identifikation, bedömning samt 

framställning av relevanta tidigare studier inom ett specifikt område, och denna typ av studie 

                                                
11	Eriksson Barajas, K.  (2013) Systematiska Litteraturstudier, s. 28		
12	Eriksson Barajas, K (2013) Systematiska Litteraturstudier. s. 31-32	
13	Eriksson Barajas, K.  (2013) Systematiska Litteraturstudier, s. 32	
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är inte känslig för granskning till skillnad från en allmän litteraturstudie som är känsligare i 

urvalet av material.14 

 

Den kvalitativa metoden i denna litteraturstudie är relevant då det är ett stort antal material 

som ska granskas och analyseras, för att sedan kunna se de mönster som följer i materialets 

innehåll i en rimlig slutsats.15 Därför kommer Eriksson Barajas sju steg vara hjälpsamma i 

analysen för studien. 

 

Avgränsning	

Precis som Eriksson Barajas beskriver så är det svårt att hitta all forskning av praktiska och 

ekonomiska skäl, så för att på smidigast sätt att hitta relevant forskning har jag främst använt 

mig av Linköpings universitetsbiblioteks sökmotor för att hitta den forskning jag söker. Jag 

använde mig av sökorden yezidi, yezidism, yezidier, yazidi, yazidism, yazidi diaspora, yezidi 

diaspora för att hitta det som är relevant till mitt ämne och fick fram ett begränsat antal 

artiklar som jag kritiskt granskat och valt ut de som är mer relevant till mina frågeställningar.  

 

Det har varit svårt att hitta relevanta källor på grund av att det främst inte finns nog med 

forskning om ämnet, men även på grund av begränsningar genom diverse databas som krävt 

begäran som sällan accepterats, några kräver även betalning och därför har materialet 

avgränsats till få böcker och artiklar. Det fanns artiklar som inte var peer-reviewed men dessa 

exkluderades från studien eftersom de visade stark bias mot eller för religionen, vilket tyder 

främst på författarnas egna åsikter gentemot relevant forskning. En annan faktor som bidragit 

till det få antalet källmaterial är då de artiklar som funnets har varit på oförståeliga språk, 

såsom polska, och på grund av tidsbegränsning har det varit omöjligt att få tillgång till de 

artiklarna, samt för översättning.  

 

Källmaterial	

Som tidigare nämnt har studien grundat sig i böcker och artiklar. Eftersom författaren av den 

här uppsatsen vardagligt behagar det turkiska språket har det varit lätt att översätta dessa 

                                                
14	Eriksson Barajas, K.  (2013). Systematiska Litteraturstudier, s. 28	
15	Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, s.35 
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artiklar till svenska, till skillnad från artiklar på språk som författaren inte behagar. Det 

källmaterial som använts förklaras nedan. 

 

Författarna Magnus Bärtås och Fredrik Ekmans har skrivit Yezidier: en reseessä där 

författarna har genomfört intervjuer med olika yezidier vid sina resor till Armenien och Irak 

där de intervjuar dem om bland annat hur de behandlar sin religion i ett historiskt perspektiv 

samt ur ett rituellt perspektiv. I den här reseessän är det väldigt hjälpsamt för läsarna att få en 

uppfattning av hur en yezidi i Armenien uppfattar sin religion, jämfört med hur en som är 

bosatt i Irak uppfattar den.  

 

Dr. Birgül Acikyildiz har skrivit boken The Yezidis. Denna bok behandlar yezidismens 

historia samt hur den sammankopplas med andra religioner som bland annat sufism då det 

finns liknande drag mellan dessa. Boken behandlar religionen ur både religiöst och historiskt 

perspektiv där hon förklarar hur yezidismen utvecklats genom tiden samtidigt som hon 

beskriver hur diverse ritualer och tron har fungerat. Detta är relevant till att förklara hur 

globaliseringen och modern tid har påverkat religionen. Det som även är intressant med 

boken, och gör den relevant till uppsatsen, är att hon drar slutsatser genom att jämföra 

yezidismen med kristen och muslimsk satanism; eftersom de oftast blandas ihop eller 

sammankopplas även om det är två helt olika trosuppfattningar.  

 

Sami Kilic, forskare vid Bogazici universitet, har skrivit artikeln Yezidilik ve Yezidilikte 

Harrani Izleri. Titeln översätts till Yezidism och spår av Harrani inom Yezidismen. Precis 

som titeln påvisar så är denna artikel relevant till min frågeställning gällande yezidismens 

förhållningssätt till andra religioner, då denna artikel handlar om en studie där forskarna 

dragit kopplingar mellan yezidism samt forntida religionen harrani som härstammar från 

Mesopotamien. Han diskuterar dock inte endast kopplingar till harrani, utan även hur synen 

på islam kan se ut från ett yezidiskt perspektiv.  

 

Garnik S. Asatrian, professor vid Yerevan universitet i Armenien, & Victoria Arakelova, 

forskare vid samma universitet, har skrivit avhandlingen The Religion of the Peacock Angel – 

The Yezidis and their Spirit World där de har forskat kring vad yezidismen går ut på, vad det 

grundar sig i samt vad deras trosuppfattning grundar sig i. I avhandlingen beskriver de 
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yezidiernas tro och har även med olika verser och textutdrag från de heliga böckerna, därför 

blir denna avhandling relevant för min studie kring yezidiernas trosuppfattning.  

 

Asatrian & Arakelova har även skrivit en avhandlingen On the Shi'a Constituent in the Yezidi 

Religious Lore där de förklarar hur yezidiernas tro sammankopplas till den shi’tiska grenen 

inom islam. Här får läsarna en insyn kring vad det är som kopplar ihop religionerna, men även 

vad det är som skiljer dem åt. Eftersom det finns olika uppfattningar kring delar inom 

religionerna så har det även uppstått konflikt mellan grupperna. Författarna förklarar 

sammankopplingen mellan de olika uppfattningarna samt konflikterna som uppkommit på 

grund av dem.  

 

Garnik Asatrian har även en artikel vid namn The Holy Brotherhood: The Yezidi Religious 

Institution of the “Brother” and “Sister” of the “Next World”, som omfattar brödra- och 

systraskapet inom yezidismen där det förklaras vad deras roll i religionen är och varför det är 

av religiös aspekt. Detta eftersom yezidierna har en stark tro om att det finns ett brödra- och 

systraskap mellan de som är troende. Därför är denna artikel relevant till uppsatsen då 

Asatrian ger en välformulerad förklaring till relationen mellan de troende.  

 

Simon Sorgenfrei, docent i religionsvetenskap vid Södertörns universitet, har skrivit ett 

kapitel vid namn Yezidier i boken Religiösa Minoriteter i Mellanöstern, författat av 

Sorgenfrei själv tillsammans med Göran Larsson och Max Stockman. Sorgenfrei har forskat 

med hjälp av information som har samlats in från Yezidiska riksförbundet, men har även 

intervjuat lokala yezidier i Sverige för att se om dess traditioner är lika starka som de är och 

har varit för yezidier som bor i sitt hemland. Denna rapport kommer vara en av de främsta 

källor jag använder mig utav då den information som rapporten omfattar är mest relevant till 

mina frågeställningar.  

 

Författaren Andreas Ackermann skriver ett kapitel om yezidier som lever i diaspora, i boken 

Diaspora, Identity and Religion: New Directions in Theory and Reasearch författat av 

Carolin Alfonso, Waltraud Kokot och Khachig Tölölyan. Kapitlets titel säger mycket i sig, 

Ackermann förklarar hur yezidiernas situation passar in på begreppet diaspora och vad det är 

som krävs för att begreppet ska kunna appliceras på just det här folkslaget.   
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Philip G. Kreyenbroek, professor vid Georg-August-Universität i Göttingen, har intervjuat 

diverse yezidier i Europa i sin bok Yezidism in Europe: Different Generations Speak about 

their Religion och denna är bra att använda i syfte till att få fram en bild av hur yezidierna 

lever sin enskilda religion med grund i diaspora. Kritik mot denna artikel är att Kreyenbroek 

främst använt sig av intervjuer, vilket kan göra bedömningen av objektiviteten svår eftersom 

de flesta som intervjuats visar stark bias för sin religion.  

 

Christine Allison, författare och professor vid Exeter universitet i Storbritannien, har gjort en 

studie om The Yazidis där hon forskat kring religionen och hur den utövas samt vad den har 

för kännetecken. Boken är skriven på engelska då författaren är engelsktalande och det fanns 

inte tillgång till en svensk översättning av boken.   

 

Robin Cohen, vetenskapsman inom globalisering, migration och diaspora, har skrivit boken 

Global Diaspora: An Introduction där han förklarar om vad diaspora är och hur begreppet kan 

användas för att beskriva yezidiernas situation idag.  

 

The Economist är en tidskrift från Storbritannien och 2016 skrevs det ett avsnitt om yezidier 

samt deras trauma efter IS begick massaker mot yezidier år 2014. Avsnittet har titeln Iraq’s 

Yazidis freedom on hold men författaren till avsnittet framgår inte, vilket innebär att 

tidskriften står som referens till källan.  

 

Eda Erdener, forskare vid Pomona universitet, har skrivit en avhandlingen The ways of coping 

with post-war trauma of Yezidi refugee women in Turkey som handlar om yezidiernas trauma 

från IS massaker och fokus ligger på hur kvinnorna som flytt till Turkiet har hanterat det. 

Erderner har fått fram sin forskning genom en fältstudie till ett flyktingläger i Mardin för 

enbart kvinnor. 

 

Även Ayşe Güç Işık har gjort en fältstudie i Mardin, men där har hon studerat relationen 

mellan muslimer och yezidier. Avhandlingen heter Müslüman-Yezidi İlişkileri Örneğinde 

Arındırıcı Bir Madde Olarak Toprak -Soil as a purifying material in the case of Muslim-

Yezidi relations där författaren förklarar att det som lindrar relationen mellan muslimer och 

yezidier i Mardin är deras syn på markens helighet. Författaren beskriver även vad hon har 

upplevt det som leder till konflikter mellan grupperna.  
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Källkritik		

Som det har nämnts innan har det varit svårt att finna relevant forskning genom databaserna 

som jag har haft tillgång till. Det blir svårt att vara källkritisk mot så få antal material som har 

använts i denna uppsats då det mesta går ut på intervjuer med diverse yezidier och så som 

McGuire förklarat så är religion en individfråga gentemot gruppens trosuppfattningar. Detta 

gör inte själva intervju som metod till ett problem, dock ligger problemet i att den data som 

samlats in grundar sig i personliga åsikter och tolkningar. Simon Sorgenfrei utgår dock bland 

annat från material taget ur yezidiska riksförbundet i Sverige där han grundat sin forskning 

kring och då väcker kritiska tankar kring reliabiliteten av det som är nedskrivet där, jämfört 

med till exempel Magnus Bärtås och Fredrik Ekman som baserat sin reseessä på intervjuer. 

Att använda sig av intervjuer ger en inblick på en persons personliga trosuppfattning och det 

kan anses vara reliabelt då vi i dessa intervjuer får en varierande och komplex insyn på hur 

yezidier faktiskt utövar religionerna. Därför är det viktigt för den som läser intervjuerna att 

förstå att det som forskats om är individens egna uppfattning.  

 

Av det material som har använts i denna uppsats har jag även märkt att det finns olika 

beskrivningar av till exempel symbolerna Melek Tawus och Shejk Adi, forskarna verkar inte 

vara överens om de olika myterna kring dessa symboler och därför minskar reliabiliteten i det 

som beskrivs i arbetena just för att tolkningarna från författarnas informanter varierar. Detta 

tvingar oss att påminnas om varför intervjuer är givande, men ändå problematiskt eftersom 

forskarna grundat sig i intervjuer vid sin forskning.   

 

Eftersom det använts ett begränsat antal material har det även blivit svårt att kunna göra en 

legitim jämförelse för att få fram vad som kan stämma men överlag har det inte rört sig om 

stora differentieringar i beskrivningarna utan endast smådetaljer vilket kan anses vara en 

petitess men kritiken riktas till innehållet då det finns olika uppfattningar kring de olika 

berättelserna.  

 

Språkbruk		

Kurdiska språket har främst tre dialekter; kurmanci, sorani och feyli.  Majoriteten av yezidier 

talar kurmanci och därför förekommer begrepp i texten utskrivna på kurmanci. Förklaringar 
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till begreppen följer på svenska för att förtydliga för läsarna vad begreppen innebär och 

betyder.  

3.	Bakgrund		

Philip G. Kreyenbroek, professor vid Georg-August-Universität i Nederländerna, förklarar att 

yezidier är ett minoritetsfolkslag ursprungligen från Mellanöstern som anser sig vara 

anhängare till en egen religion som kallas för yezidism. Enligt Kreyenbroeks studie finns det 

ca 200 000-650 000 yezidier i världen; ca 100 000 - 250 000 lever i norra delen av Irak, som 

även betecknas som Kurdistan; ca 45 000 lever i Armenien; 35 000 lever i Georgien; 15 000-

20 000 lever i Syrien och ca 10 000 lever sig i Turkiet.16  

 

På grund av krig och konflikter tvingades många yezidier fly Irak vid slutet av 1900-talet, och 

majoriteten sökte sig främst till Västeuropa i länder såsom Tyskland och Sverige. På senare 

tid, också på grund av krig och konflikter, har alltfler yezidier behövt fly Irak och detta har 

lett till att det blivit svårt att beräkna exakt hur många yezidier som finns kvar i världen.17 

Enligt Sorgenfrei bor det uppskattningsvis 35 000 - 40 000 yezidier i Tyskland, och mellan 4 

000 – 15 000 i Sverige. Eftersom religionen och dess utövare varit utsatta för krig och 

folkmord så är nu yezidierna en befolkning som lever i diaspora, och yezidism anses vara en 

diasporareligion.18  

 

Enligt Sorgenfrei var begreppet yezidi okänt för svenska folket fram till att en svensk 

missionär, vid namn Maria Anholm, tillsammans med sin syster Ida Örberg, bildade 

Jesidmissionen 1905 där de främst riktade riktade sin mission på yezidier runt området Tbilisi 

i Georgien. Anholm är en av de missionärer som uppmärksammade yezidiernas existens men 

i Sverige blev det inte känt förrän hundra år efter när yezidierna började bosätta sig i Sverige 

som svenska befolkningen fick höra om yezidier och yezidism.19 

 

 

                                                
16	Kreyenbroek, P. (2009) Yezidism in Europe: Different Generations Speak about their Religion s. 35	
17	Kreyenbroek, P. (2009) Yezidism in Europe: Different Generations Speak about their Religion s. 35	
18	Sorgenfrei, S. (2017) Yezidier, i Larsson, G, Sorgenfrei S & Stockman, M. Religiösa Minoriteter i 
Mellanöstern. s. 137	
19	Sorgenfrei, S. (2017) Yezidier, i Larsson, G, Sorgenfrei S & Stockman, M. Religiösa Minoriteter i 
Mellanöstern s. 154	
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4.	Analys	

Grundläggande	trosuppfattningar	

Denna del ska omfatta yezidiernas grundläggande trosuppfattningar där en redovisning av vad 

forskare har kommit fram till om yezidiernas uppfattningar om Gud, symbolen Malak Tawus 

samt symbolen Shejk Adi. Även en redovisning av yezidiernas heliga texter, traditioner, 

ritualer samt heliga dagar förekommer. 

 
Garnik Asatrian, professor vid Yerevans universitet, beskriver i sin artikel The Holy 

Brotherhood att yezidierna som ett folkslag är uppbyggt på ett slutet samhälle som präglas av 

ett kastsystem i ordningen; religiösa eliten, shejkerna, de äldre männen som kallas för pire, 

lekmän och förbundet.  Asatrian förklarar även att yezidiernas närhet i släktband har sin grund 

i att varje kast i systemet är indelade i ”endogamiska grupper” inom kasten, vilket innebär att 

giftermål endast sker inom den egna kasten.20 

 

Yezidierna har två heliga böcker: Svarta Boken och Uppenbarelseboken, som enligt 

författarna Magnus Bärtås och Fredrik Ekman, tros ha skrivits på 1100-talet samt 1300-talet. 

Svarta Boken innehåller skapelseberättelserna såsom skapandet av Jorden, skapelsen av Adam 

samt historier om de första människorna. Boken innehåller även regler som yezidierna bör 

leva efter. Uppenbarelseboken anses vara den heligaste av dessa böcker, enligt författarna, då 

denna boken innehåller religionens heligaste symbol Malak Tawus tilltalande mot yezidierna 

om vad som förväntas av dem. Böckerna används dock inte i syfte till att undervisa om 

religionen, utan enligt yezidierna grundar sig religion i handlingar samt att det är berättelser 

som håller religionen vid liv.21  

 

Enligt Bärtås och Ekman har yezidierna inga specifika heliga byggnader där religionen kan 

utövas, dock anses ett bergspass i norra Irak vid namn Lalesh vara en helig plats för 

                                                
20	Asatrian, G. (1999) The Holy Brotherhood: The Yezidi Religious Institution of the “Brother” and “Sister” of 
the “Next World” , s.79 
21	Bärtås, M. & Ekman, F. (2014) Yezidier: en reseessä s. 28	
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yezidierna. De religiösa utövningarna sker dock i hemmet.22 

 

 

Gud 

Dr. Birgül Acikyildiz beskriver yezidismen som en monoteistisk religion, vilket innebär att de 

endast tror på en Gud som de kallar för Xwede. Gud skapade världen som en vit pärla, sedan 

skapades en fågel som placerades på toppen av pärlan och på toppen skulle denna fågel vara 

stående i 40,000 år. Efter fågeln skapade Gud sju änglar som skulle ansvara för ödet de 

kommande åren. Inom yezidismen är dessa änglar högt respekterade då en av änglarna, enligt 

yezidisk tro, besöker den mänskliga världen en gång per 1000 år med nya regler och heliga 

texter.23 Yezidierna ser shejkfamiljerna som änglarnas avkomma eftersom änglarna enligt 

trosuppfattningen kan förvandlas till människor för att lämna kvar sina spår hos människan. I 

detta fall är det i shejkfamiljerna som änglarna lämnar sina spår i. Varför detta är viktigt att ta 

upp är för att Shejk Adis familj anses vara en av de familjerna som är främsta beviset med 

änglablod, och det ingår i yezidiernas böneritual att tillbe shejkerna eftersom de anses vara 

mêr/män som står närmst Gud. I Svarta Boken representeras änglarnas reinkarnationer till 

shejker av olika rank; Shejk Hasan representerar ängeln Darda’il, Shejk Abu Bekir 

representerar Jibra’il, Shejk Shams al-Din representerar Israfil, Shejk Fakhr al-Din 

representerar Nura’il, Sajadin representerar Ezra’il och Shejk Nasr al-Din representerar 

Shemna’il.24 Acikyildiz beskriver vidare att yezidierna ser Shams al-Din, Fakhr al-Din, 

Sajadin och Nasr al-Din som sönerna till shejk Ezdina Mir, som är en av de viktigaste 

shejkerna enligt yezidierna. Det beskrivs vidare att de tre andra änglarna har samma roller 

som ärkeänglarna inom de tre abrahamitiska religionerna har; Jibrail förmedlar Guds ord till 

profeterna samt de troende, Ezra’il är dödsängeln och Israfil står närmst Gud för att förmedla 

Guds meddelanden genom att blåsa i sin trumpet.25 

 

Enligt yezidierna står Gud för all godhet som skapats. I den yezidiska tron är dock Gud inte 

aktiv i beslutstagande, utan har lämnat över ansvaret till sina sju änglar som assisterar honom 

och därför brukar yezidierna i sina böneritualer inte be direkt till Gud, utan till hans änglar. 

                                                
22	Bärtås, M. & Ekman, F. (2014) Yezidier: en reseessä s. 36	
23	Acikyildiz, B. (2010) The Yezidis s. 72	
24	Acikyildiz, B. (2010) The Yezidis s.210	
25	Acikyildiz, B. (2010) The Yezidis s. 73	
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Acikyildiz förklarar vidare att yezidierna tror på en treenighet treenigheten och att Gud 

uppenbarar sig i tre olika former; främst som en påfågel vid namn Malak Tawus som är den 

främste representanten, sedan en man vid namn Sultan Ezi som yezidierna fått sitt namn efter, 

och sist som Shejk Adi som reformerade religionen. Malak Tawus har den främsta rollen som 

Guds förmedlare då den fick ansvaret över den mänskliga världen.26 

 

I Religiösa Minoriteter i Mellanöstern har Simon Sorgenfrei skrivit ett kapitel om yezidismen 

och förklarar att De Sju Änglarna benämns som ”De Sju Mysterierna” och har Malak Tawus i 

ledarmakten. Sorgenfrei beskriver dock inte Gud som inaktiv liksom Acikyildiz, utan enligt 

Sorgenfrei drar Gud sig tillbaka för att Malak Tawus, tillsammans med Shejk Adi och Sultan 

Edi, ska stå i centrum för mänskligheten med sina ansvar.27  

 

Sorgenfrei förklarar att yezidierna har olika perspektiv på Sultan Edis roll inom religionen, 

det finns de som anser att Sultan Edi är ett reformerat namn på en muslimsk kalif vid namn 

Yazid. Andra anser att Sultan Edis namn står för ordet ”Gud” eftersom ordet ”Edi” 

härstammar från fornpersiskan och betyder Gud. Det som är ett gemensamt perspektiv är att 

Sultan Edi inte har lika stor roll som Malak Tawus och Shejk Adi när det gäller åskådningar, 

dock har sultanen en större betydelse för yezidiska ritualer.28  

 

Sorgenfrei skriver även efter en intervju att yezidier i Sverige beskriver religionen som 

monoteistisk och enligt denna informant finns 70 profeter inom religionen, såsom 

kristendomens tre vise män som besökte Jesus krubba, och deras syfte är inte att göra sig 

kända utan syftet enligt yezidisk tro är att förmedla Guds budskap till folket. Därför menar 

Sorgenfrei att yezidier inte anser att det inte finns förmedlande mellan människor och Gud, 

utan kommunikationen sker genom profeterna.29  

 

 

 

                                                
26	Acikyildiz, B. (2010) The Yezidis s. 71	
27	Sorgenfrei, S. (2017) Yezidier, i Larsson, G, Sorgenfrei S & Stockman, M. Religiösa Minoriteter i 
Mellanöstern s. 145	
28	Sorgenfrei, S. (2017) Yezidier, i Larsson, G, Sorgenfrei S & Stockman, M. Religiösa Minoriteter i 
Mellanöstern s. 145	
29	Sorgenfrei, S. (2017) Yezidier, i Larsson, G, Sorgenfrei S & Stockman, M. Religiösa Minoriteter i 
Mellanöstern s. 145	
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Malak	Tawus 

Asatrian skriver att både Svarta Boken och Uppenbarelseboken ägnar fokus på den viktigaste 

karaktären och symbolen inom yezidismen: Malak Tawus (Påfågelsängeln). Denne är 

yezidiernas närmsta länk till Gud och folkslaget kallar sig oftast ”milete Malak Tawus” som 

betyder Påfågelängelns folk.30 Malak Tawus förknippas ofta med dödsängeln Azrail eftersom 

det i Svarta Boken står att Gud skapade ärkeängeln Azrail som egentligen var Malak Tawus, 

ledaren åt alla ärkeänglar samt ledaren åt yezidifolket31. Asatrian förklarar att utomstående 

från religionen kan beskriva Malak Tawus utseende som ondskefullt men för yezidierna anses 

utseendet vara änglalikt och därför finns det de som kallar yezidierna för ”djävulsdyrkare”, 

just för att de anser denne mystiska karaktär som helig.32  

 

Simon Sorgenfrei förklarar i sitt kapitel berättelsen bakom hur Malak Tawus kom att bli 

änglarnas samt yezidiernas ledare. Enligt berättelsen vägrade Azrail buga inför Adam och 

Eva, trots befallning från Gud, med hänvisning till ett av Guds budord om att människan 

skapats av jord medan änglarna skapats av Guds ljus och bör därför enbart dyrka Gud. 

Eftersom Azrail varit den ende som bibehållit Guds bud om att endast dyrka Honom så blev 

Azrail ledare över de övriga sex änglarna.33 Denna historia stämmer av med det vi känner till 

om Satan/Lucifer som står emot Guds befallning och därför, enligt kristen och muslimsk tro, 

bestraffas. Sorgenfrei menar att detta är anledningen till att yezidierna anses vara 

djävulsdyrkare vilket kontrar det Asatrian beskriver fastän det finns en grund till en och 

samma historia. Asatrian menar att synen på påfågelsängeln ligger till grund av smeknamnet 

om djävulsdyrkan, medan Sorgenfrei menar att anledningen ligger till grund i historien om 

ärkeängeln som vägrade buga inför Guds skapelse. Det som stämmer av i de två 

avhandlingarna kring beskrivningen om Malak Tawus är att yezidifolket anser att denne inte 

är en ond kraft då det enligt tron inte finns gott och ont, ondska skapas enbart av människan. 

Därför, menar Sorgenfrei, anser yezidierna inte att Malak Tawus är ond, eftersom det är 

människans handlingar som hänför Malak Tawus ”mörker”.34  

                                                
30	Asatrian, G. (1999) The Holy Brotherhood: The Yezidi Religious Institution of the “Brother” and “Sister” of 
the “Next World”, s.91	
31	Asatrian, G. & Arakelova, V. Religion of the Peacock Angel. s. 10	
32	Asatrian, G. & Arakelova, V. Religion of the Peacock Angel s, 20	
33	Sorgenfrei, S. (2017) Yezidier, i Larsson, G, Sorgenfrei S & Stockman, M. Religiösa Minoriteter i 
Mellanöstern. s. 146	
34	Sorgenfrei, S. (2017) Yezidier, i Larsson, G, Sorgenfrei S & Stockman, M. Religiösa Minoriteter i 
Mellanöstern. s. 147	
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Acikyildiz beskriver att påfågelsängeln, Tawusi Melek/Malak Tawus, inom yezidisk tro är 

Guds medlare till folket. Malak Tawus beskrivs även som Guds alter ego då ängeln och Gud 

är oskiljaktiga, men det är viktigt att komma ihåg att även om ängeln är kopplad till Gud så är 

den inte Gud själv. Acikyildiz bekräftar att historien om Malak Tawus stämmer då det 

beskrivs att ängeln har ansvaret över människorna och för att de ska kunna nå Gud behöver de 

bedja Malak Tawus. Även Acikyildiz beskriver att Malak Tawus förknippas med ärkeängeln 

Azazil/Azrail, som vi känner till som dödsängeln.35  

 

Forskaren Sami Kilic beskriver dock i sin artikel påfågelsängeln som ”ängeln som fallit på 

jorden”. Kilic beskriver vidare att yezidierna inte ser någon skillnad mellan änglar och 

profeter, utan att sammankopplas med varandra. Eftersom Malak Tawus fått Guds tillåtelse 

till att styra den yezidiska världen anser yezidierna, enligt Kilic, att Malak Tawus har 

undantaget i symbolismen. Därför anser de Malak Tawus som den viktigaste symbolen, 

menar Kilic.36  

 

I Uppenbarelseboken är Malak Tawus en viktig symbol som identifierar yezidismen, enligt 

Acikyildiz. Acikyildiz menar att yezidiska folket kallas för djävulsdyrkare på grund av att 

Malak Tawus förknippas med dödsängeln Azrail, och detta är främst en uppfattning som 

kristna och muslimer har. Enligt kristen och muslimsk tro är påfågeln en symbol för Satan, 

och enligt Acikyildiz är det anledningen till att yezidierna anses vara djävulsdyrkare. När 

resenärer från västlandet återvände från sina missionsresor under sent 1800-tal till tidigt 1900-

tal började de sprida uppmärksamheten om yezidiernas djävulssymboler. Acikyildiz menar att 

det är detta som bidragit till intresset att forska om yezidierna samt deras livsåskådningar.37  

 

Shejk	Adi	 

Enligt majoriteten av forskarna anses Shejk Adi vara en väldigt viktig karaktär inom 

yezidismen eftersom han är känd som religionens grundare. Det är viktigt att veta vem Shejk 

Adi var och vad forskarna har kommit fram till varför just den här mannen kom att spela en 

stor roll i religionen. 

                                                
35	Acikyildiz, B. (2010) The Yezidis. s. 73f	
36	Kilic, S. (2011) Yezidilik ve Yezidilikte Harrani Izleri. s. 289	
37	Acikyildiz, B. (2010) The Yezidis. s. 73f	
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Asatrian har skrivit en avhandling tillsammans med forskaren Victoria Arakelova, avsnittet 

om Shejk Adi börjar med en bakgrundshistoria med förklaringen att shejken föddes i Libanon 

år 1075 och innan han blev Shejk Adi var han känd som Adi bin Musafir. Forskarna förklarar 

vidare att Adi bin Musafir flyttade till Lalesh efter att ha studerat sufisk filosofi i Baghdad, 

när han väl kom till Lalesh hade han enligt Asatrian ingen aning om att området skulle 

komma att bli en anledning till hans roll inom yezidiernas religion. I Lalesh blev Adi bin 

Musafir känd bland yezidiska befolkningen genom sin fromhet, sin självförsakelse (avhåll 

från njutningar) samt hans mystiska makt. Forskarna menar att Adi ansågs vara mystisk 

eftersom det sades att han kunde recitera hela Koranen två gånger på en natt, han åt endast 

frukt som han själv odlat och bar kläder som endast bestod av bomull odlat av han själv.38 

 

Shejk Adis lära grundade sig i islams kyskhet och trossats vilket Asatrian och Arakelova 

menar syns tydligt i shejkens verk såsom Admonitions to the Caliph samt Admonitions to 

Sheik Qaid and Other Disciples. Det beskrivs senare att även om Shejk Adis teologiska 

vardag byggde på nykterhet så innehöll hans poesi mycket positivitet till kärlekens vin. 

Forskarna drar sedan en koppling mellan Shejk Adis lära och sufismen, då han i sina texter 

oftast hyllar sig själv och med detta menar forskarna att karaktärismen av denna hyllning 

oftast syns i sufismens beskrivning av en ledare. Enligt forskarna ledde detta till att shejken 

bekräftades som en sann ledare av sina följare, de gjorde honom till den centrala symbolen för 

ledarskap när han var vid liv. Efter sin död ändrades uppfattningen om shejken till att han 

nästan var lika mäktig som Gud själv.39  

 

Shejk Adi var även en av de sufier som försvarade Iblis/Azrail/Melek Tawus vilket senare 

kom att grunda den yezidiska läran. Forskarna beskriver att Shejk Adi argumenterade för att 

det är Gud som skapat ondskan och att allt existerar med Guds vilja; ingenting kan existera 

utan det Gud vill ska existera, menar forskarna. Efter Shejk Adis död år 1162 i Lalesh menar 

                                                
38	Asatrian, G. & Arakelova, V. (2014). Religion of the Peacock Angel – The Yezidis and their Spirit World.  s. 
37f 
39	Asatrian, G. & Arakelova, V. (2014). Religion of the Peacock Angel – The Yezidis and their Spirit World. s. 
38	
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forskarna att hans relikgömma kom att bli centrum för yezidiernas pilgrimsfärd. Enligt 

yezidisk tro inkarnerades shejken till Xwede/Gud.40  

 

Acikyildiz beskriver, olikt Asatrian & Arakelova, att yezidierna har en syn av Shejk Adi som 

en historisk, religiös och mystisk person vars själ överlevt i århundraden. Även Acikyildiz 

börjar med att beskriva om shejkens bakgrund i Libanon men olikt forskarna innan förklarar 

Acikyildiz att födelsedatumet är okänt och därför råder det en osäkerhet om när han dog men 

att han var 90 år vid sin död. Acikyildiz håller med Asatrian & Arakelova i sin text där det 

beskrivs om att Shejk Adi flyttade till Baghdad för att studera men Acikyildiz förtydligar först 

att shejken föddes som muslim och menar att det är anledningen till att hans lära grundar sig i 

islam. Olikt Asatrian & Arakelova betonar Acikyildiz vikten i att det inte finns något bevis av 

yezidisk troslära i Shejk Adis texter eller lära, och att den yezidiska trosuppfattningen 

grundades först efter shejkens död.41 Acikyildiz förklarar vidare den anledning som kan ligga 

bakom Shejk Adis flytt till kurdiska bergen och det vore för att fly undan det lärda folket som 

befann sig i Bagdad, då forskaren menar att det lärda folket började vända sig mot shejken 

eftersom han tagit avstånd från den muslimska läran för att lära ut om sufismen.42  

 

Enligt Acikyildiz var det Shejk Adi som uppkom med Adawiyyaordern där han förklarar sin 

disciplinära lära utifrån sina erfarenheter från Bagdad. Genom den sufiska läran i Kurdistan, 

och för att få befolkningen att följa hans lära, införde han en zawiya (en typ av helig byggnad) 

i Lalesh vilket han, enligt forskaren, lyckades med eftersom många kurder fann intresse i hans 

lära om hur vardagslivet bör följas.43  

 

Precis som Asatrian och Arakelova skrivit får vi genom Acikyildizs forskning veta att Shejk 

Adi ansågs ha mystiska förmågor. Acikyildiz menar dock att shejken fått sina förmågor 

genom att förhålla sig till sin disciplinära livsstil och enligt mytiska berättelser hade shejken 

förmågan att kontrollera vilddjur och ormar. Forskaren menar att enligt berättelserna ska 

shejken ha kunnat läsa tankar och hade även förmågan att ge en blind mans syn tillbaka.44  

                                                
40	Asatrian, G. & Arakelova, V. (2014). Religion of the Peacock Angel – The Yezidis and their Spirit World. s. 
38	
41	Acikyildiz, B. (2010) The Yezidis. s. 83	
42	Acikyildiz, B. (2010) The Yezidis. s. 85	
43	Acikyildiz, B. (2010) The Yezidis. s. 85	
44	Acikyildiz, B. (2010) The Yezidis. s. 86	
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Beskrivningen av myterna som de tre forskarna tar upp stämmer av med varandra, Acikyildiz 

har dock en mer utförlig beskrivning av berättelser. Den berättelsen som både forskarna tar 

upp är den om att shejken hade förmågan att citera hela Koranen, Asatrian och Arakelova tar 

dock endast upp att det är en mytisk berättelse där allt skedde på en och samma natt medan 

Acikyildiz förklarar att det hände på en dag genom att placera en hand på sin slavs bröst som 

gav honom förmågan att citera den heliga boken.45  

 

Shejk Adi begravdes i sin zawiya och Acikyildiz menar att det är denna plats som blivit 

yezidiernas heliga plats som spelar stor roll i den yezidiska pilgrimsfärden.46  

 

Traditioner:	Födsel,	dop,	omskärelse,	giftermål	och	begravning			

Sorgenfrei beskriver att de yezidiska traditionerna oftast förknippas till tabuföreställningar 

och att systemet kan ha en inverkan på individerna såsom samhället. Sorgenfrei beskriver 

vidare att det finns vissa regler som yezidierna anser vara det mest absoluta att följa, medan 

andra regler ”förlorat sin aktualitet”. De yezidier som Sorgenfrei har intervjuat visar på att de 

tabun som inte följs av de flesta yezidier är bland annat att benämna ordet sheytan som 

betyder djävulen, att äta vissa grönsaker som är förbjudna såsom grönsallad och att ha på sig 

något med färgen blått.47  

 

Sorgenfrei beskriver vidare att betydelsen av att vara av yezidi-blod växte när IS kom in i 

bilden år 2014, och detta tillämpas främst på kvinnor då IS, enligt Sorgenfrei, förslavade 5000 

yezidiska kvinnor i kurdiska staden Sinjar för att göra dem till offer för trafficking; dvs att 

kvinnor såldes som sexslavar. Betydelsen av yezidi-blod innebar att en konsekvens för 

yezidiska kvinnor som gift sig med en utomstående blivit uteslutning, och detta gäller även 

om hon har haft någon form av sexuellt umgänge med en man som inte är yezidi. Detta då en 

som haft sexuellt umgänge utanför giftermål anses vara oren. Enligt Sorgenfrei blev dessa 

kvinnor åter välkomna till den sammanhållna gruppen efter beslut taget av de högsta 

                                                
45	Acikyildiz, B. (2010) The Yezidis. s. 86	
46	Acikyildiz, B. (2010) The Yezidis. s. 86	
47	Sorgenfrei, S. (2017) Yezidier, i Larsson, G, Sorgenfrei S & Stockman, M. Religiösa Minoriteter i 
Mellanöstern. s. 151	
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shejkerna, detta skedde efter IS folkmord på yezidier, med anledning till att hålla gruppen så 

sluten som möjligt.48  

 

Bärtås och Ekman bekräftar vikten av att tillhöra det yezidiska blodsbandet i sin intervju med 

Temur, en yezidisk man, som berättar att den absoluta regeln som inte på någon nivå kan 

förhandlas om är just den regeln om att en yezidi ska gifta sig med en annan yezidi just för att 

behålla det nobla släktet. Det berättas även att yezidier som varit ifrån sin by längre än ett år 

inte längre anses vara en yezidi och har i samband med frånvaron förbrukat sina rättigheter 

vilket i sin tur innebär att hen anses vara oren.49  

 

Enligt Sorgenfrei börjar yezidierna utöva religiösa riterna från födseln. När en yezidi föds är 

det viktigt för mamman och barnet att inte lämna hemmet för att det anses vara farligt för dem 

att vistas de första dagarna, beskriver Sorgenfrei men förklarar inte hur många dagar de 

isoleras. Författaren beskriver sedan att yezidierna har en rit vid namn Bisk Birin vilket 

innebär att en pojkes hår inte får klippas förrän en shejk har klippt av den första locken, denna 

lock förvaras i en ask.50 Acikyildiz förtydligar att Biska Pora (ritens benämning på kurmanci) 

endast tillämpas på pojkar och jämför det med baptism där hon förklarar att föräldrar inte har 

tillstånd att klippa pojkens hår förrän riten har genomgåtts. Enligt gamla seder utövades denna 

rit 40 dagar efter pojkens födsel men enligt Acikyildiz är det inte likadant i modern tid då det 

numera utövas när pojken antingen är 6 månader eller 1 år gammalt. Sorgenfreis beskrivning 

av hur riten går till stämmer inte helt överens med Acikyildiz beskrivning då hon förklarar att 

det är pojkens broder i Efterlivet, som även är en shejk, som ska klippa av första locken av 

håret som sedan han ska bevara. När denna rit har utövats är pojken officiellt ansedd som 

yezidi, menar Acikyildiz.51   

 

Riten Mor Kirin är namnet på den rit som vi i Västvärlden känner till som dop. Dopet hålls av 

en shejk som stänker vatten på barnet, och detta ska helst hållas i Lalesh men eftersom många 

yezidier har svårt att ta sig dit har det blivit alltmer ovanligt att utföra denna ritual i 

                                                
48	Sorgenfrei, S. (2017) Yezidier, i Larsson, G, Sorgenfrei S & Stockman, M. Religiösa Minoriteter i 
Mellanöstern. s. 151	
49	Bärtås, M. & Ekman, F. (2014) Yezidier: en reseessä.  s. 37	
50	Sorgenfrei, S. (2017) Yezidier, i Larsson, G, Sorgenfrei S & Stockman, M. Religiösa Minoriteter i 
Mellanöstern. s. 152	
51	Acikyildiz, B. (2010) The Yezidis. s. 99	
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hemlandet, enligt Sorgenfrei.52 När Acikyildiz beskriver hur riten går till nämns det att riten 

endast kan utövas i Lalesh och att det inte finns mycket skillnad från en kristen utövning av 

baptism. Acikyildiz beskrivning om att riten utövas av en shejk stämmer överens med det 

Sorgenfrei beskriver men att det endast ska ske i närvaron av barnets föräldrar.53  

 

En pojke ska sedan genomgå sünet/omskärelse där förhuden av penis avlägsnas, syftet med 

omskärelse är renlighet.54 Den enda av författarna som forskat kring denna del är Acikyildiz 

och hon har en mer utförlig beskrivning av hur denna rit går till, det blir svårt att jämföra 

beskrivningen med en annan forskares slutsats. Det Acikyildiz beskriver är att omskärelsen 

sker 20 dagar efter Mor Kirin och familjen ska först välja ut en som ska vara barnets gudfader 

livet ut. Oftast bör gudfadern vara från en utomstående familj där blodskoppling inte finns, 

eftersom enligt yezidismen så ska det inte ske något giftermål mellan den egna familjen och 

gudfaderns familj genom 7 generationer. Ceremonin hålls hemma hos familjen och firas med 

festligheter såsom hög musik och mat. Acikyildiz förklarar att yezidier som emigrerat till 

Armenien inte utför denna rit eftersom de lever i ett kristet land, men enligt religionen ska en 

yezidisk man inte begravas utan att hå genomgått omskärelse då det leder till bestraffning när 

själen nått Himmelriket.55 Så det verkar råda lite problematik för yezidier som behövt flytta 

till Armenien.  

 

Bröllop anses vara en del av yezidiska riterna och i Sorgenfreis beskrivning uppkommer 

återigen begreppet endogami, som innebär att en yezidi enbart ska gifta sig med den som 

tillhör samma kast som en själv.56 I Bärtås och Ekmans intervju med Temur beskriver den 

yezidiske mannen att det är ytterst viktigt för yezidierna att bevara sin unika kultur, och därför 

är det enligt honom förbjudet att gifta sig med en icke-yezidi inom religionen. Han nämner att 

det dock är tillåtet att vara vän med utomstående, men ett giftermål blir svårt. Temur 

konkretiserar sitt påstående med exemplet om att han själv har en muslimsk vän i Bryssel som 

gift sig med en yezidi och i samband med detta har fått mordhot, men han betonar att olika 

                                                
52	Sorgenfrei, S. (2017) Yezidie, i Larsson, G, Sorgenfrei S & Stockman, M. Religiösa Minoriteter i 
Mellanöstern r. s. 152	
53	Acikyildiz, B. (2010) The Yezidis. s. 99	
54 Nationalencyklopedin, (2019), omskärelse. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/omskärelse 
55	Acikyildiz, B. (2010) The Yezidis. s. 100	
56	Sorgenfrei, S. (2017) Yezidier, i Larsson, G, Sorgenfrei S & Stockman, M. Religiösa Minoriteter i 
Mellanöstern. s. 152	
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yezidier skulle reagera annorlunda just i giftermålsfrågan.57  

 

Enligt Sorgenfrei som läst information från Yezidiska riksförbundet i Sverige ska det först ske 

en överenskommelse från både parter samt deras föräldrar för att ett giftermål ska kunna gå 

igenom. Därefter förlovar sig paret och det ska ske hemma hos brudens föräldrar med båda 

familjerna och närstående närvarande. Brudgummens familj ger presenter till bruden och det 

blir en fest där paret väljer sin syster/bror i Efterlivet, som ska möta dem efter döden. 

Avslutningsvis kommer en shejk som ska hålla i förlovningsceremonin och då förlovar de sig 

inför Gud. Sorgenfrei beskriver även att när det väl är dags för bröllopet samlas alla gäster 

från mannens sida hemma hos brudgummen och följer med honom för att hämta sin brud så 

att hon sedan kan följa med honom tillbaka till hans familjs hus. Under hela den här processen 

spelas musik och folket dansar. Under vigselceremonin läses böner åt paret av en ”religiös 

funktionär” och sedan sker ett utbyte av små kulor bestående av jord och vatten hämtat från 

Lalesh. Efter bröllopet ska bruden bära på en slöja i färgen röd som ska bäras i ungefär fem 

dagar och ska tas av i närvaro av släkt och vänner, enligt Sorgenfrei görs detta som en symbol 

för att visa tillhörande till den nya familjen.58  

 

Acikyildiz beskrivning stämmer dock inte av med Sorgenfreis beskrivning om hur ceremonin 

går till. Enligt Acikyildiz gifter sig yezidier i ung ålder, ungefär när de fyllt 15 år och då är det 

parets pappor som arrangerar giftermålet. Ett pris betalas och enligt Acikyildiz grundar sig 

priset i hur vacker den framtida bruden är, och även beroende på hennes sociala rank inom det 

yezidiska kastsystemet. Shejken som håller i ceremonin ska få gåvor av familjerna. Acikyildiz 

förklarar sedan att bröllopsdagen består först av en hennaceremoni där bruden tar ett varmt 

bad innan hon bemöter sina gäster, både bruden och hennes brudtärnor har händerna målade 

med henna, pulver från en växt som blandas ut med vatten59, och kvällen firas med 

festligheter till populära kurdiska låtar. Dagen efter hennakvällen tar bruden på sig 

brudklänningen med röd slöja och korsett i samma färg, korsetten fästs runt brudens midja av 

hennes utvalda syster i Efterlivet.60 Här ser vi en tydlig skillnad från Sorgenfreis beskrivning 

då han endast nämner slöjan och inte korsetten. Likheten i beskrivningarna är att bruden 

                                                
57	Bärtås, M. & Ekman, F. (2014) Yezidier: en reseessä. s. 29 
58	Sorgenfrei, S. (2017) Yezidier, i Larsson, G, Sorgenfrei S & Stockman, M. Religiösa Minoriteter i 
Mellanöstern, s. 153	
59 Nationalencyklopedin, henna. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/henna (hämtad 2019-09-20) 
60	Acikyildiz, B. (2010) The Yezidis.  s. 100f	
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eskorteras från hennes faders hus till brudgummens hus men Acikyildiz förtydligar i mer 

detalj att en burk med godsaker ska tas sönder mot tröskeln till hennes nya hem.  

Vid dörren ska även ett lamm offras, förklarar Acikyildiz. Enligt Acikyildiz sker denna del 

endast om bröllopet sker i hembyn, vanligtvis sker bröllopet i lokaler om paret bor i större 

städer. Enligt tradition ska bruden teoretiskt isoleras i sitt rum sju dagar efter bröllopsdagen 

men det förklaras inte varför.61 Skilsmässa är absolut förbjudet.62  

 

Precis som bröllop så har yezidierna en ceremoni för begravningarna, dock inte festliga.  

Enligt Sorgenfrei ska yezidier begravas i kista och vara vända mot solen, forskaren är tydlig 

med att kremering av kroppen inte är en del av ceremonin. Sorgenfrei har fått information 

från en text taget fram från Ezidianhuset i Helsingborg som understryker ett strikt förbud mot 

att graven får grävas ner efter solnedgången och om de inte hinner fullfölja ceremonin innan 

solen gått ner fortsätts det dagen efter. Avslutningsvis lägger yezidierna ett ägg i graven som 

en signal som påvisar att en själ förlorats.63  

 

Garnik Astarian beskriver dock att brodern/systern i Efterlivet är den som spelar den mest 

aktiva rollen vid begravningsceremonin då det är de som ska tvätta kroppen och en 

kvinnokropp kan endast tvättas av hennes utvalda syster.64 När brodern eller systern tvättar 

kroppen ska de hälla vatten över kroppen tre gånger med hjälp av en liten kopp medan de ber 

en bön: 

 

”Dasturi Shams, 

Baniyo, zi axe cebuyi, 

Tu heri nav axe, 

Rahmat li te be,  

Cawa berxe Sultan Ezid.” 65 

 

                                                
61	Acikyildiz, B. (2010) The Yezidis.  s. 100f	
62	Acikyildiz, B. (2010) The Yezidis. s. 102	
63	Sorgenfrei, S. (2017) Yezidier, i Larsson, G, Sorgenfrei S & Stockman, M. Religiösa Minoriteter i 
Mellanöstern, s. 153	
64	Asatrian, G. (1999) The Holy Brotherhood: The Yezidi Religious Institution of the “Brother” and “Sister” of 
the “Next World”, s.82	
65	Asatrian, G. (1999) The Holy Brotherhood: The Yezidi Religious Institution of the “Brother” and “Sister” of 
the “Next World”, s.82	
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Med befallning från Shams (solen), 

Du skapades av naturen,  

Du ska bli aska, 

Du ska bli välsignad, 

Som ett lamm till Sultan Yezid. 

 

Som nämnt innan bör en yezidisk man inte begravas utan att ha genomgått omskärelse och 

Asatrian menar att om detta skulle vara fallet, så ska den avlidnes broder i Efterlivet efter 

riten utförts avlägsna förhuden för att sedan begrava den biten under jorden där ingen 

människa har eller kommer sätta fot på. Detta låter brutalt men Asatrian förklarar att just 

denna del förmodligen är lämning från uråldrig del av riten som på senare tid försvunnit. När 

kroppen väl ska begravas ska brodern/systern i Efterlivet kliva in i graven för att vända den 

avlidnes kropp mot qibla/böneriktningen som är mot Mecka. Asatrian beskriver vidare att det 

enligt tradition genomgås kavire salime/hälsostenen, där det ska läggas platta stenar runtom 

kroppen i graven och även andra stenar ska användas för att täcka ansikte och bröst.66  

 

Acikyildiz beskrivning av hur ceremonin går till stämmer knappt av med någon av de två 

författarna ovans beskrivningar, denna forskaren förklarar att riten varierar från områden så 

det kan vara en förklaring till varför beskrivningarna inte stämmer av. Det Acikyildiz 

förklarar om ceremonin är att kroppen assisteras av brodern i Efterlivet i tre dagar innan det 

tvättas, enligt Acikyildiz är det en shejk som ska tvätta kroppen och därefter placera kroppen i 

en vit duk innan den läggs ner i gravkistan. Enligt Acikyildiz ska välsignad jord från Shejk 

Adi’s helgedom läggas i munnen på liket innan de sörjande börjar be. När det är dags att be 

menar Acikyildiz att alla förutom religiösa män står tysta för att höra på de olika hymnerna. 

När det gäller position beskriver Acikyildiz olikt Asatrian att det är mot öst som kroppen 

placeras. Därefter förklaras det att familjen samlas på kvällen för att be en religiös konsult om 

en inblick till den avlidnes öde då konsulten anses kunna se detta. När konsulten försäkrat 

familjen om att den avlidnes själ reinkarnerat in i en annan persons kropp kan familjen lugna 

sig och bjuda på mat. Anledningen till att det är viktigt att en yezidisk själ hamnar hos en 

annan människas kropp är för att syndares själ hamnar i kroppen av antingen en hund, åsna 

eller gris, Acikyildiz menar att familjen behöver försäkras då reinkarnation till ett djurs kropp 

                                                
66	Asatrian, G. (1999) The Holy Brotherhood: The Yezidi Religious Institution of the “Brother” and “Sister” of 
the “Next World”,, s.83	
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inte är inom det ideala för en god yezidi.67  

 

Böneritualer	

Temur från Bärtås och Ekmans reseessä beskriver att troende yezidier ska be tre gånger om 

dagen; vid soluppgången, under dagen samt vid solnedgången och då ska ansiktet ska vara 

vänt mot solen.68 Acikyildiz skriver dock att yezidierna har tillåtelse att be var och hur som 

helst,69 men att yezidierna är oense med denna punkt eftersom det idag inte finns något krav 

på daglig bön medan de flesta ber såsom Bärtås och Ekman beskrev det; soluppgången, på 

morgonen och vid solnedgången. Den skillnaden som finnes i beskrivningarna är att Bärtås 

och Ekman förklarar att andra bönen sker under dagen medan Acikyildiz förklarar att det sker 

på morgonen.70   

 

Acikyildiz förklarar även att yezidier ska be med ansiktet vänt mot solen men beskriver att 

böneritualen är enskild och att det inte är obligatoriskt för yezidier att be dagligen, även om 

det är vanligare för de äldre att be dagligen. Enligt forskaren finns det två böner men 

yezidierna får välja vilken ritual de vill utöva; första typen går ut på att tvätta händerna och 

ansiktet, sedan vänder hen sig mot solen genom att öppna händerna och uppträder bönen. En 

religiös person som ber enligt den första ritualen kysser sin tunika för att avsluta ritualen.71 

Den andra typen av ritual utförs alltid stående och först ska den utövande alltid tvätta 

händerna samt ansiktet, och sedan korsa armarna i höftnivå med höger hand över vänster. 

Ritualen avslutas med att den som ber kysser sin egna högerhand. Acikyildiz förklarar att det 

inte finns någon standardbön att be men det är dock viktigt att tilltala antingen Malak Tawus 

eller Shejk Shams som är solguden.72 

 

Även Sorgenfrei har forskat om hur yezidier utövar sina böner och förklarar att det dock finns 

fem dagliga böner enligt tradition, vilket inte stämmer av med det föregående forskarna 

förklarar. Enligt Sorgenfrei ska yezidierna be vid gryningen, soluppgången, vid middag, 

eftermiddag samt vid solnedgången. Det förtydligas dock att yezidierna vanligtvis endast ber 

                                                
67	Acikyildiz, B. (2010) The Yezidis. s. 103	
68	Bärtås, M. & Ekman, F. (2014) Yezidier: en reseessä.  s. 37	
69	Acikyildiz, B. (2010) The Yezidis. s. 103	
70	Acikyildiz, B. (2010) The Yezidis. s. 103	
71	Acikyildiz, B. (2010) The Yezidis. s. 103	
72	Acikyildiz, B. (2010) The Yezidis.  s. 104	
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den första och sista bönen. För det mesta utövar inte svenska yezidier ritualiserade böner och 

Sorgenfrei förklarar att de som väljer att be anser det vara en privatsak och sker individuellt. 

Som nämnts innan förklarar Sorgenfrei att utövning av religionen främst baseras på 

handlingar och det är vanligt med att respektfulla gester såsom att kyssa heliga mäns händer 

räknas som en handlingsrit i religionens namn.73  

 

Festivaler	och	högtider	

Yezidierna har enligt Christine Allison, professor vid Exeter University, ett antal festivaler i 

kalendern, några är influerade av islam medan andra är beroende på säsong.  

De tre viktigaste högtiderna enligt Allison är:  

1. Förlåtelsens Natt som inträffar innan muslimske månaden för fastan och den firas i Lalesh. 

2. Ramadanbanketten som inträffar före den muslimske festmåltiden kallad bayram som firas 

efter fastemånaden ramadan tagit slut.  

3. Arafatbanketten som inträffar samma dag som muslimernas pilgrimsfärd och omfattar 

ritualer som centreras kring Lalesh-helgedomen såsom berget Arafat.74  

 

Acikyildiz skriver mer djupgående om Förlåtelsens Natt som kallas för Sheva Berat och 

förklarar att denna högtid ursprungligen är en muslimsk högtid som oftast firas i maj, åttonde 

månaden enligt islamsk kalender, dock så firas denna högtiden av yezidier några dagar efter. 

Forskaren förklarar att yezidierna möts vid Shejk Adis reliker i Lalesh och under kvällen 

håller en imam i ceremonin som kallas för salat; ceremonin går ut på att folket läser hymner.75  

 

Ramadanbanketten firas till minne av en stamfader inom yezidismen då han satt fängslad 

under ramadanmånaden och Acikyildiz menar att denna högtid är speciell då stamfadern 

släpptes fri två dagar innan bayram, den yezidiske shejken Shejk Adi II blev väldigt glad över 

detta och beordrade en fest för att hedra stamfaderns frihet. Yezidierna har enligt forskaren 

sedan denna dag firat högtiden ramadan.76  

 

 

                                                
73	Sorgenfrei, S. (2017) Yezidier, i Larsson, G, Sorgenfrei S & Stockman, M. Religiösa Minoriteter i 
Mellanöstern. s. 153f	
74	Allison, C. (2017) The Yazidis, s. 9	
75	Acikyildiz, B. (2010) The Yezidis. s. 113f	
76	Acikyildiz, B. (2010) The Yezidis. s. 113f	
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Enligt Acikyildiz är även Arafatbanketten ursprungligen en muslimsk högtid och Acikyildiz 

bekräftar det Allison förklarar om högtiden men med mer utförligt om religiösa utövningar 

som de troende gör; shejker samlas runt Shejk Adis reliker och spenderar ungefär fem dagar 

där innan det är dags för själva banketten. På morgonen av bankettdagen ska berget Arafat 

bestigas, när solen börjar gå ner ska de springa nedför berget mot reliken där de tvättar händer 

och ansikten med heligt vatten från en helig vattenkälla från Mecka som kallas för zemzem. 

Efter detta menar Acikyildiz att utövarna besöker varenda helig plats i Lalesh samtidigt som 

de sjunger hymner och kysser dörrarna till trösklarna. Yezidierna förbereder en tårta gjort på 

kött och korn kvällen innan denna ceremonin, och tårtan äts när utövarna är tillbaka från att 

ha besökt de heliga platserna. Ceremonin och festivalen avslutas med att hälsa på varandra 

och tillsammans lämna byn.77  

 

Allison förklarar vidare att yezidiernas nyår är en viktig högtid och den inträffar första 

onsdagen i april, enligt den yezidiska kalendern. Det firas med att dekorera huset, yezidierna 

bygger upp en brasa och målar ägg; idag firas nyåret dock i samband med vårdagsjämningen 

och även i samband med persiska nyåret som kallas för Newroz.78  

 

Sorgenfrei skriver också om det yezidiska nyåret som infaller den första onsdagen i april. 

Sorgenfrei har dock utgått ifrån vad informanter gett för information och det som berättats 

gäller enligt individens egna trosuppfattning. Enligt Sorgenfrei är nyåret en viktig dag för 

yezidierna eftersom denna dag är då Malak Taus bestämt att återskapa världen. Ceremonin 

enligt Sorgenfrei går ut på att träffas, äta mat samt måla ägg.79  

 

Acikyildiz beskrivning av nyåret stämmer överens med vad föregående forskare beskriver 

men förklarar att yezidierna helst firar denna högtid ensamma med familjen genom att offra 

djur (oftast lamm), husen dekoreras med vårblommor, ägg målas och enligt Acikyildiz ska 

brasan tändas framför husen samt i nischen av de heliga platserna.80  

 

                                                
77	Acikyildiz, B. (2010) The Yezidis. s. 113f	
78	Allison, C. (2017) The Yazidis, s. 9	
79	Sorgenfrei, S. (2017) Yezidier, i Larsson, G, Sorgenfrei S & Stockman, M. Religiösa Minoriteter i 
Mellanöstern. s. 159	
80	Acikyildiz, B. (2010) The Yezidis. s. 108	
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Enligt Allison är Midsommartiden en högtid som motsvarar yezidiernas period för fastan som 

kallas för Cileye Havine och betyder fyrtiodagarsfastan. Allison förtydligar dock att detta är 

något som endast hålls av de absolut mest troende, och högtiden avslutas med en stor bankett 

i Lalesh. Det varierar dock från by till by, menar forskaren, då det även finns de som passar 

på att besöka sina kära som omkommit och ser denna högtid som en möjlighet att få minnas 

dem.81  

 

Sorgenfrei förtydligar att fastan inträffar fyrtio dagar efter midsommar, och då är det, enligt 

forskaren, mellan datumen 31 juli-2 augusti varje år. Enligt tradition besöker yezidierna 

helgedomarna i Lalesh, men i Sverige samlas yezidierna med sin förening i en lokal där de 

äter tillsammans. Sorgenfrei menar att religiösa riter inte kan utföras om de inte utförs av 

religiösa experter från Lalesh och därför firas denna högtid främst för att träffa andra yezidier 

för att vidga sitt umgänge.82  

 

Enligt Acikyildiz firas dock denna högtid i Lalesh datumen 18-21 juli och det förklaras vidare 

att denna högtid firas för att avsluta fastan som varat i 40 dagar. Festivalen tillägans åt Shejk 

Adi och även Acikyildiz förklarar att trots att festivalen tillägnas åt shejken så ska även en tjur 

offras för att hedra solguden Shejk Shams.83   

 

Festmåltiden är, enligt Allison, den största och viktigaste festivalen på året. Denna högtid 

infaller under hösten och firas oftast i oktober då de flesta har möjlighet att fullfölja sin 

pilgrimsfärd till Lalesh. Det är vid denna festival som närvaron betyder mest för religionen. 

De som är troende anser att de sju änglarna under denna tid besöker Lalesh för att tillsammans 

med det högre ledarna bestämma hur nästkommande års öde ser ut. Allison förklarar att 

ceremonin går ut på att utöva riter, uppläsa heliga texter tillsammans med bakgrundsmusik 

bestående av olika instrument och på den femte dagen ska yezidierna även vid denna festival 

offra en tjur för att hedra Shejk Shams som även anses vara en av de sju änglarna. På sjätte 

dagen förbereds en offermåltid och på sjunde dagen hålls en ceremoni för Shejk Adi där de 

dekorerar en bår med tyger för att sedan genomgå en rituell tvätt av båren. Anledningen till att 

                                                
81	Allison, C. (2017) The Yazidis, s. 9	
82	Sorgenfrei, S. (2017) Yezidier, i Larsson, G, Sorgenfrei S & Stockman, M. Religiösa Minoriteter i 
Mellanöstern s. 160	
83	Acikyildiz, B. (2010) The Yezidis. s. 110	
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just denna högtid är den viktigaste, enligt Allison, är för att detta ger yezidierna möjligheten 

att få träffa andra inom folkgruppen för att vidga sina vänskaper och även för att lösa 

eventuella problem. Att vara social med gamla och nya vänner anses vara en lika viktig ritual 

såsom religiösa ritualerna inom yezidismen är.84   

 

Sorgenfrei håller med Allison om att denna högtid är den viktigaste för yezidierna, men 

förtydligar även att högtiden firas under sju dagar mellan datumen 6-13 oktober. I kontrast till 

Allisons beskrivning om att mötet sker i Lalesh hävdar Sorgenfrei att det endast är idealistiskt 

att mötas i den helige staden, men förklarar vidare att yezidier i Sverige friar högtiden genom 

att mötas i föreningslokaler och även här ligger fokus på att vidga sitt umgänge samt att äta 

god mat.85  

 

Acikyildiz håller med de två forskarna om att denna festival är den viktigaste för yezidierna 

eftersom det är under denna period som yezidierna har sin pilgrimsfärd och det finns inte 

mycket som skiljer åt i Acikyildiz beskrivning från de andra forskarnas beskrivning gällande 

ceremonin.86  

 

Enligt Allison är det vanligt för yezidier i Västvärlden att fira en högtid som kallas för Kiloç, 

som infaller den 8e mars varje år. Allison menar att denna dag är viktig för yezidierna 

eftersom de anser att de dödas själar besöker yezidiernas hushåll och därför förbereder de 

speciella tårtor som gåva för gästerna, både döda och vid liv, och det är vanligt att gömma 

pengar i tårtan och den som får pengen medför sig lycka i framtiden.87  

 

Sorgenfrei tar dock inte upp denna högtid i sitt arbete utan förklarar om en annan viktig 

högtid ansedd av hans informanter; den yezidiska påsken. Denna högtid infaller ungefär 12-

14 december och går ut på tredagars-fasta som avslutas med ett påskfirande.88 Acikyildiz 

nämner inte heller högtiden Kiloc men skriver så som Sorgenfrei om den yezidiska påsken 

men enligt den här forskaren infaller högtiden perioden 13 december-20 januari och firas 

                                                
84	Allison, C. (2017) The Yazidis, s. 9	
85	Sorgenfrei, S. (2017) Yezidier. s. 160	
86	Acikyildiz, B. (2010) The Yezidis. s. 110	
87	Allison, C. (2017) The Yazidis, s. 9	
88	Sorgenfrei, S. (2017) Yezidier, i Larsson, G, Sorgenfrei S & Stockman, M. Religiösa Minoriteter i 
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genom en tredagarsfasta. Enligt Acikyildiz avslutas högtiden i januari eftersom yezidierna 

anser att Shejk Adi besöker världen och därför förbereder alla yezidiska familjer ett speciellt 

bröd med ett russin eller en dadel gömd i mitten av brödet för att den ska bringa tur.89  

 

Yezidiernas	förhållning	till	islam		

I det här avsnittet ska det diskuteras vad olika forskare kommit fram gällande yezidismens 

förhållning till islam, och då är det främst för att få en insyn på vad olika yezidier har för 

ställning till islam men även till muslimer då det råder en konflikt mellan dessa. Denna del 

kommer olikt förra avsnittet inte att innehålla underrubriker, det kommer att ske en jämförelse 

mellan vad forskare har kommit fram i sina arbeten kring frågan om yezidismen och islam. 

 

Asatrian och Arakelova förklarar i sin avhandling On the Shi'a Constituent in the Yezidi 

Religious Lore att begreppet synkretism beskriver yezidismen eftersom den här religionen 

bygger på islam samtidigt som den har anammat olika element från gnosticism, kristendom 

samt lokala hedningar. De menar att inom yezidismen förekommer element från shi-ismen, 

som är en gren inom islam, såsom exempelvis viktiga föremål som spelar roll för yezidiernas 

folktro. Det som skapat konflikten mellan yezidierna och shiamuslimerna är att yezidierna 

avgudar Shejk Adi medan shiamuslimerna anser att denne är den mest avskyvärda 

personligheten inom islam, detta då det råder en konflikt om uppfattningarna kring vad som 

pågick vid Slaget vid Karbala där muslimske profeten Mohammeds dotterson Husayn ibn Ali 

stred mot den umayyadiska (arabisk klan) kalifen Yazid ibn Muawiya som är släkting med 

yezidiernas Shejk Adi. Forskaren förklarar dock inte vad det är för uppfattningar som skiljer 

sig åt.90 

 

Enligt Allison har den yezidiska teologin sin grund i islams lära, men den muslimska delen 

har med tiden förändrats. Allison förklarar vidare att yezidismen förr alltid varit en religion 

som praktiserar enligt muslimortodox tro genom att utöva religionen med fokus på handlingar 

gentemot religiös trossats som baseras på det som står i böckerna.91 Enligt Allison har 

konflikten mellan yezidier och muslimer existerat sedan länge. Redan då när historiker 

noterade att Shejk Adis släkting, vid namn al-Hasan b. Adi, blev högt värderad av folket och 

                                                
89	Acikyildiz, B. (2010) The Yezidis. s. 110	
90 Asatrian, G. & Arakelova, V. (2016). On the Shi'a Constituent in the Yezidi Religious Lore. s. 385-386 
91	Allison, C. (2017) The Yazidis. s. 6 
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kunde därför inte kontrollera sina kurdiska följare, vilket i sin tur ledde till att han och 2000 

av hans följare avrättades av den muslimske guvernören i den kurdiska staden Mosul. Det 

förklaras vidare att i samband med denna avrättning brändes även Shejk Adis kvarlevor upp, 

och att detta är en anledning till att det finns en konflikt. Enligt Allison har det även bevisats 

en konflikt existerar på grund av yezidiska kurder som gjort motstånd mot muslimska regler 

och även detta har lätt till att alltfler yezidiska reliker bränts ner av muslimer.92 

 

Enligt Temur, i Bärtås och Ekmans reseessä, är yezidier kurder. Därför bör alla kurder vara 

yezidier eftersom yezidismen är en religion som, enligt informanten, existerat 5000 år innan 

islam grundades; därför sitter islam endast på ytan hos de som hävdar sig vara muslimska 

kurder.93 Bärtås och Ekman förklarar att det finns en bakgrundshistoria till spänningen mellan 

yezidier och muslimer. Författarna förklarar vidare att dessa spänningar existerat sedan 

århundraden tillbaka och beror på bland annat Osmanska Rikets skattesystem där alla icke-

muslimer behövde betala skatt.94  

 

Osmanska riket befann sig i krig och enligt forskarna ansågs det vara hederligt av muslimska 

kurder att döda yezidier, det gick så långt att Emiren av staden Botan satte pris på yezidierna 

och den som kunde ge honom en yezidi att själv döda blev betald för det. I ett uppror behövde 

kejsaren i Osmanska riket hjälp av yezidierna vilket den yezidiska ledaren Emir Hussein Beg, 

gick med på. Det erbjöds 2000 krigare för att hjälpa till men saker gick inte som planerat, 

emiren lyckades fly då upproret slogs ned och Osmanska riket var tvungna att ge upp 

striden.95  

 

Enligt en av Bärtås och Ekmans informanter förklarar att dessa uppror resulterade i ett 

försvagat Osmanskt rike med en ny sultan i makten, den paranoide Sultan Abdul Hamid, som 

en dag skickade ett meddelande till yezidierna om att de ursprungligen är muslimer och 

behöver därför återgå till deras sanna tro. Yezidierna besvarade meddelandet med att förklara 

att yezidismen existerat längre än islam och att det inte finns någon anledning för yezidier att 

byta tro, om någonting bör de kurdiske muslimerna återgå till den sanna tron som yezidierna 

                                                
92	Allison, C. (2017) The Yazidis. s. 2	
93	Bärtås, M. & Ekman, F. (2014) Yezidier: en reseessä. s. 28	
94	Bärtås, M. & Ekman, F. (2014) Yezidier: en reseessä. s. 61	
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menar är yezidismen. Författarna förklarar att göra motstånd inte var en bra idé eftersom det 

ledde till att yezidierna bestraffades genom avrättning och förslavning. Flertal yezidier 

samlades för att protestera mot dessa bestraffningar och forskarna förklarar att även detta inte 

var till nytta eftersom de dagen efter beordrades att konvertera till islam, och skulle motstånd 

göras riskerades misshandel.96  

 

Enligt författarna varierar uppfattningarna kring varför dessa konflikter existerar, Bärtås och 

Ekman har en genomfört en intervju med en ung pojke tillsammans med sin fader. Författarna 

skriver att fadern är avvikande till att besvara frågor kring konflikterna mellan yezidier och 

muslimer, trots sonens uttalande om att muslimer ser ned på yezidier då de betraktar dem som 

orena och att vissa även vägrar äta av yezidisk mat. Författarna försökte återigen ställa fadern 

en fråga om rådande konflikt mellan grupperna, och får svar att det var ett elände under 

Saddam Husseins regim i Irak. Vidare fick de svaret att största problemet ligger i relationen 

till shiamuslimer eftersom Storayatolla Ali Sistani vägrar ha yezidiska representanter i den 

irakiska regeringen, med grund i tron om att det var yezidier som mördade Mohammeds 

dotterson Hussen i Karbala år 680 e.Kr. Forskarna är dock osäkra på om den information de 

fått av pojkens fader stämmer, men det är uppenbart att konflikten varat i evigheter ifall detta 

skulle vara sant.97   

 

Sorgenfrei menar dock att det finns en oro för fler konflikter mellan muslimer och yezidier på 

grund av migrationen till Europa samt Sverige, forskaren nämner dock märkbarheten i att det 

är ett känsligt ämne att prata om för yezidierna. Enligt Sorgenfreis uppfattning finns det en 

oro hos yezidierna då de inte vill misstas för att vara muslimer, vilket innebär att även 

yezidier möjligtvis kan drabbas av islamofobi och de vill helst undvika det. Det förklaras även 

att just misstron om att vara muslim är ett av de mer känsligare ämnen att samtala om 

eftersom många yezidier, enligt Sorgenfrei, har tagit starkt avstånd från islam i samband med 

historiska konflikter som uppstått, konflikterna kan vara det som Allison beskrivit om 

avrättningarna. Forskaren nämner dock att det behöver efterforskas mer kring frågan om de 
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negativa uppfattningarna samt stereotyperna yezidierna har om islam och muslimer, främst i 

Sverige.98  

 

Konflikten mellan yezidier och muslimer pågår även idag, och detta utmärker sig vid en 

fältstudie som en journalist för den brittiska tidskriften The Economist gjorde 2016 i 

flyktinglägren vid Mosul. Författaren till artikeln förklarar att det är mest arbete från 

kurdernas sida för att hjälpa yezidierna efter den hemska massmorden som IS begick på 

yezidierna 2014. Det märktes att traumat kvarstod hos yezidierna trots att det gått två år från 

tragedin. Vad författaren vill förmedla med detta är att muslimerna fortsatte förkasta 

yezidierna genom att även på dessa läger kalla dem för djävulsdyrkare.99  

 

Volontärer befann sig på plats i  Norra Irak vid Mamilianlägret och försökte ha en gemensam 

lektion i bakning för att bekämpa den barriären som fanns mellan yezidier och sunnimuslimer 

som blivit förskjutna från Mosul. I en intervju med en volontär säger denne att de försöker få 

alla att tvätta händerna innan lektionsstart, detta främst för att hjälpa muslimerna med att se 

över tabun att äta med djävulsdyrkarna. Detta anses vara problematiskt eftersom att synen på 

yezidierna som djävulsdyrkare är något yezidierna tar illa vid om, författaren förklarar att det 

blev tydligt när en muslimsk imam vid bönetiden bad för att skyddas mot djävulen och det 

ledde till våldsamma konsekvenser. Muslimerna fick hjälp av utomstående muslimska 

styrkor, och detta gjorde yezidierna mer upprörda. ”Sunnimuslimerna förstår inte vad vi har 

gått igenom. De anser fortfarande att vi är hedningar. (…) Vi är desperata att återvända till 

Sinjar. ” Detta citatet från en yezidi vid lägret avslutar författaren sin artikel med.100 

 

Ayşe Güç Işık menar dock att det finns något som hjälper till att mjukna upp den intensiva 

relationen mellan yezidier och muslimer; mark. Işık menar att de som delar marken i staden 

Mardin har med tiden byggt upp ”heligheten” hos marken där det varit nödvändigt för dem att 

dela den eftersom de bor i samma område.101 2009 fick författaren för första gången stöta på 

den fördömda inställningen som yezidierna ställs inför av muslimerna. Detta skedde i Mardin 
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och författaren intervjuade Mehmet Kilic, en lärare från Mardin, som berättade om beteenden 

som han bevittnat under sin barndom. Han förklarade för Güç Işık att de två grupperna, 

muslimer och yezidier, brukade ha ett grannförhållande och att de inte ignorerade varandra 

men att de fortfarande höll ett avstånd. Enligt Güç Işık menar läraren att det främst var 

muslimerna som betedde sig fördömande mot yezidierna då en av berättelserna var att 

muslimska bönder inte rörde behållare med jord efter att de yezidiska grannarna 

blivit ”serverade” dem. Güç Işık hade i sina senare intervjuer frågat orsakerna till den 

inställningen, och precis som de övriga forskarna inom ämnet fick författaren svaret att ”de 

dyrkar ju djävulen”.102  

 

Yezidism	som	diasporareligion		

Det här avsnittet ska omfatta begreppet diaspora med en undersökning av vad forskare 

kommit fram till gällande ifall yezidismen är en diasporareligion, samt hur yezidier själva 

anser hur det är att leva i diaspora. För att kunna förstå vad forskare kommit fram till är det 

bra att veta om vad begreppet diaspora innebär, och en forskare som studerat detta är Robin 

Cohen, professor vid Oxford University, som förklarar att det finns nio kännetecken för 

diaspora; 

 

1. Spridning från ett ursprungsland på grund av trauman.  

2. Alternativt, spridning från hemland på grund av arbete, handel eller koloniala 

ambitioner. 

3. Ett gemensamt minne eller myter om hemlandet i negativt syfte.  

4. Idealisering av hemlandet och hur det bör kännas som ”hemma”.  

5. En återvändning eller koppling till hemlandet för samhörighet. 

6. En stark medvetenhet hos en etnisk grupp över längre tid.  

7. Problematisk relation till grannländer eller grannsamhället  

8. En känsla av gemensamt ansvar och medkänsla till den etniska gruppen i andra länder  

9. Möjligheten att få börja om livet i ett grannland med bättre situation 103 

 

Anledningen till att Cohens nio kännetecken beskrivs är för att forskaren Andreas Ackermann 

har studerat yezidisk diaspora genom att utgå från dessa punkter. Ackermann utgår ifrån tre 
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av Cohens kännetecken och det är punkterna 1, 5 samt 8. Ackermann menar att dessa 

kännetecken av diaspora kan appliceras på yezidierna då de på grund av trauma behövt 

spridas runtom i världen, de anser Kurdistan vara sitt hemland och Ackermann förklarar att 

det oftast är norra Irak som symboliserar yezidiernas hemland. Enligt forskaren är det osäkert 

på om det tredje kännetecknet kan appliceras på yezidierna eftersom det inte än är säkert för 

yezidierna själva var i Europa deras gemenskap finns.104  

 

Ackermann skriver att det inte bara är erfarenheten av exil och utrotning som gör att 

begreppet diaspora kan appliceras på yezidiernas situation, utan även den starka känslan av 

gemenskap och potentiell kreativitet hos befolkningen. Forskaren förklarar vidare att det är 

för första gången yezidier får leva fritt i ett land och det är Tyskland som forskaren skriver 

om. Ackermann menar att i Tyskland får yezidierna sina röster hörda gentemot andra länder 

där den yezidiska identiteten innan varit helt okänd och kunskap kring yezidiernas existens 

fortsätter att utvecklas. I Tyskland har det funnits större medvetenhet om yezidiernas 

existens.105 

 

En annan forskare som studerat om hur yezidismen fungerar som en diasporareligion är 

professor Philip G. Kreyenbroek. Olikt Ackermann har Kreyenbroek utgått ifrån intervjuer 

som utförts i bland annat Tyskland, med fokus på yezidiernas uppfattning av kulturell 

gemenskap i Tyskland jämfört med hur det varit i Kurdistan.106 I sin bok Yezidism in Europé: 

Different Generations Speak About Their Religion kommer Kreyenbroek fram till att de 

yezidier som flytt hemlandet fortfarande håller sig fast vid de normer som de växt upp med. 

Forskaren förklarar även att yezidierna verkar vara ständigt osäkra gällande sin situation och 

därför är det viktigt för dem att bibehålla hedern och inte utföra skam över familjen. Därför är 

yezidierna ständigt övervakade av andra yezidier som ska se till att en person inte drar skam 

över yezidiernas namn och detta endast med grund i att bibehålla det renliga yezidi-blodet.107 

 

                                                
104	Ackermann, A. A double minority, i Alfonso, C, Waltraud, K. & Khachig, T, (2004),  Diaspora, Identity and 
Religion: New Directions in Theory and Reasearch,	s. 162ff	
105	Ackermann, A. A double minority, i Alfonso, C, Waltraud, K. & Khachig, T, (2004),  Diaspora, Identity and 
Religion: New Directions in Theory and Reasearch s. 163	
106	Kreyenbroek, P. (2009) Yezidism in Europe: Different Generations Speak about their Religion s. 11 
107	Kreyenbroek, P. (2009) Yezidism in Europe: Different Generations Speak about their Religion s. 227	
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Sorgenfrei har informanter i Sverige som förklarar hur de upplever diasporan i Sverige och 

skriver att yezidierna upplever en utmaning när det kommer till att bibehålla de yezidiska 

traditionerna när de lever i diaspora. Sorgenfrei skriver att ingen av de intervjuade vill 

återvända till hemlandet och detta på grund av att det är för stor risk att återvända, speciellt 

när det kommer till etniska rensningarna som pågått senaste tiden så de anser att de hellre 

migrerar sina släktingar till Sverige än att de själva ska behöva återvända.108 Sorgenfrei 

beskriver vidare att det finns en uppenbar oro hos yezidierna när det gäller traditionerna, men 

även en oro om att folkslaget ska dö ut på grund av livet i diaspora. Det har även blivit svårt 

för yezidierna att utöva sin religion då ansvaret för religionen legat på lärda män bosatta i 

Irak, och Sorgenfrei menar att det är svårt för yezidier som lever i diaspora att hitta lärda män 

i sina områden i Sverige och Tyskland för att kunna utöva sin religion. Sorgenfrei menar även 

att det blir svårt att vända sig till församlingar då det inte är säkert att församlingarna har en 

lärd religiös man som medlem, ansvaret att bibehålla religionen genom utövningar ligger på 

yezidierna själv och det är en fråga på hur yezidierna ska få upp den strukturen då de även 

förlorat heliga platser på grund av avrättningar. Sorgenfrei förklarar att det ligger på framtiden 

att se om det går att bibehålla religionen i Sverige för att kunna föra traditionerna samt 

religionen vidare.109 

 

Eda Erdener, vid Pomona College,  har skrivit en artikel om hur yezidiska kvinnor i Turkiet 

har hanterat post-krigstrauma. De kvinnor som Erdener intervjuat har flytt från IS som 2014 

begick massmord i kurdiska staden Sinjar på 5000 yezidier inom enbart 5 dagar medan 5000-

7000 kvinnor beslagtogs som slavar. En stor arbetsinsats från Folkets försvarsenheter (YPG) 

samt Folkens demokratiska parti (HDP) togs tillsammans med volontärer för att hjälpa de 

yezidiska flyktingarna över gränsen från irakiska Kurdistan till Mardin och Diyarbakir som 

ligger i turkiska Kurdistan. Erdener förklarar att det inte går att förklara de yezidiska 

kvinnornas post-krigstrauma som posttraumatisk stress (PTSD), med fokus på ”post” 

eftersom de fortfarande riskerar att hamna i en massaker, de lever fortfarande i en politisk fara 

där de konstant har i åtanke att de kan bli fångade av ISIS-anhängare eller andra fiender även 

om de lever i flyktingläger där de kan anses vara i säkerhet.110 Erdener förklarar att även om 

                                                
108	Sorgenfrei, S. (2017) Yezidier, i Larsson, G, Sorgenfrei S & Stockman, M. Religiösa Minoriteter i 
Mellanöstern. s. 160	
109	Sorgenfrei, S. (2017) Yezidier, i Larsson, G, Sorgenfrei S & Stockman, M. Religiösa Minoriteter i 
Mellanöstern. s. 161	
110	Erdener, E. (2017) The ways of coping with post-war trauma of Yezidi refugee women in Turkey, s. 62 
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yezidierna levde i läger så var det en stark känsla av patriarkat hos kvinnorna där de betedde 

sig som i sitt hemland. När en man kom in i rummet avslutades alla form av konversation 

mellan kvinnorna för att ställa sig upp och detta skedde även om mannens vistelse var 

kortvarigt. Erdener kunde även se spår av traumatisk beteende hos kvinnorna när exempelvis 

volontärer bjöd in dem för att se på TV och fick responsen där inbjudan nekades med 

anledningen att ”Vi är i en sörjande fas, varför skulle vi ha roligt?” En viktig del av att hjälpa 

till med övervinna trauman, där bland annat våld förekommit, är för utomstående att visa 

socialt stöd. Erdener förklarar även att det är större sannolikhet för kvinnor att emotionellt 

öppna upp sig om sitt trauma med andra kvinnor än med män just för att det påvisar någon 

form av solidaritet. Anledningen till att Erdener beskriver detta är just för att vikten i 

kvinnolägren växte hos kvinnorna för det har hjälpt dem att hantera delar av sina trauman.111  

 

5.	Resultat	med	avslutande	diskussion		

I det här arbetet har jag fått en tydlig överblick av forskning som finns om religionen 

yezidism, forskarna är till stor del överens om vad yezidierna har för grundläggande 

trosuppfattningar, hur yezidier förhåller sig till islam och muslimer, samt hur yezidismen 

fungerar som diasporareligion. Som nämnts innan har studien bestått av få källmaterial att 

göra en jämförelse med men tack vare det rika innehållet har studien fått tydligt resultat.  

 

När det gäller yezidiernas grundläggande trosuppfattningar är forskarna överens om att 

yezidierna ser sin religion som monoteistisk då de endast tror på en Gud, men att det är sju 

änglar som fått ansvar över världen. Det finns många olika symboler inom religionen men 

forskarna är även överens om att det är påfågelsängeln Malak Tawus som spelar den heligaste 

rollen i yezidismen, dock så är det en fråga om hur symbolens betydelse skiftar från att 

beskrivas som upprättad eller ska bli upprättad.  

 

Yezidierna har även flertal riter för att kunna ”passeras” som yezidi och det som är 

obligatoriskt inom riten är födsel, dop, omskärelse, giftermål och begravning – denna del är 

den mest detaljerade i uppsatsen eftersom det fanns olikheter i vad forskarna kommit fram till 

kring hur de olika riterna går till och den som inte stämmer av med de andra forskarna är 

                                                
111	Erdener, E. (2017) The ways of coping with post-war trauma of Yezidi refugee women in Turkey, s. 68	
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Acikyildiz beskrivning. Anledningen till att det inte stämmer av kan vara för att Acikyildiz 

har väldigt detaljerad beskrivning i sin bok och det blev tydligt att hon beskrev ritualerna ur 

ortodoxt perspektiv i jämförelse med Sorgenfrei som utgått ifrån bland annat informanter som 

utövar sin religion i Sverige där det kan ha blivit så att utövningarnas krav blivit något 

mildare gentemot hur det är i hemlandet. Acikyildiz förklarar dock att det kan vara så att 

informationen hon förmedlar inte stämmer av eftersom yezidierna har kommit till det stadiet 

där religionen blivit viktigare på individnivå än gruppnivå. Därför kan de individer som 

intervjuats av forskarna ha olika uppfattningar och perspektiv på hur deras religion bör 

utövas.  

 

Att yezidier hellre numera utövar sin religion på individ- än gruppnivå påvisar även att 

McGuires teori om lived religion på individnivå instämmer. Detta belyses främst i reseessän 

skriven av Bärtås och Ekman där de följer olika individer med olika åsikter om sin religion. 

När jag skriver åsikter menar jag att de har olika perspektiv på hur deras religion bör utövas, 

men även att religion framstår som ett tolkningsobjekt för individen då det tydligt framgår en 

tolkningsfråga på individnivå. Precis som McGuire skriver i sin bok om lived religion så är 

det individbaserat på individens egna tolkning om hur hen ska utöva sin religion.  

 

Samtliga forskare diskuterar yezidiernas relation till muslimer, men då majoriteten av yezidier 

helst inte vill förknippas med islam så har forskarna försökt skriva om bakgrundshistorier till 

vad anledningen till konflikterna kan vara. Det mesta rör sig om historiska händelser där 

yezidier blivit utnyttjade av muslimer. Syftet med frågan var att grunda sig i hur yezidier 

ställer sig mot islam och varför men eftersom forskarna ständigt skrivit om konflikten mellan 

yezidier och muslimer väcktes intresset för att se över vad forskningen har kommit fram till 

om konfliktryktena. Det forskarna kommit fram till kring detta är att de flesta har en oro om 

att deras identitet ska utrotas på grund av muslimer och allt grundar sig i historiska berättelser 

om det lidande som yezidierna gått igenom. Det har varit svårt att få fram exakt anledning till 

varför det finns en konflikt, men som Sorgenfrei skriver så är detta ett väldigt känsligt ämne 

för majoriteten av yezidier men i en intervju av Bärtås och Ekman förklaras det att bland 

annat Saddams regim ligger bakom den oro yezidierna känner mot muslimska kurder.  

 

Konflikterna existerar än idag, det verkar som att yezidierna söker sympati från muslimerna 

efter IS massakern 2014 men de blir fortfarande dåligt bemötta i de flyktinglägren som 
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forskarna besökt. Även om volontärer vid lägren har ett aktivt arbete för att muslimerna och 

yezidierna ska komma överens så har muslimerna fortfarande en fördömd syn på yezidierna. 

Det blir dock tydligt att det inte spelar någon roll var yezidierna tvingas flytta till eftersom de 

som håller sig kvar i sin livsåskådning kommer att framstå som djävulsdyrkare, speciellt av 

muslimer. Enligt Güç Işık skulle relationen mellan muslimer och yezidier mildas i Mardin 

eftersom de betraktar sin mark som helig, dock är yezidierna fortfarande fördömda som 

djävulsdyrkare.  

 

Det förekommer även i de läger som Erdener besökt, för då kan man tänka sig att yezidierna 

skulle få någon form av sympati efter den tragedin som IS utsatt dem för men som det ser ut 

utifrån forskningen så kommer yezidierna alltid att hamna i utanförskap så länge de inte 

hamnar i en kognitiv dissonans och byter religion.  
 

Yezidism som diasporareligion har bland annat utgåtts från Cohens nio kännetecken, eftersom 

befolkningen har levt i förföljelser och har behövt lämna sitt hemland på grund av trauman så 

passar begreppet diaspora för att förklara yezidiernas situation. Majoriteten av yezidier har 

bosatt sig i Tyskland och Sverige och forskarna som tagit kontakt med yezidier är överens om 

att yezidierna upplever oro kring att deras religion ska gå ur existens på grund av lite kunskap 

om folkslagets existens i västvärlden. Det märks även tydlig anknytning till teorin om lived 

religion hos yezidierna som behövt fly till andra delar av världen. De har hamnat i länder och 

områden med en stor beblandning av olika kulturer, och utifrån det forskarna har kommit 

fram till syns det tydligt att de flesta yezidierna valt att hålla hårt i sin religion på grund av 

den trauman som folket upplevt.  

 

Precis som McGuire och Hamberg beskriver så lever yezidierna utifrån sina egna tolkningar 

av religionen, det finns de som har anammat de olika kulturerna som de har bemött i de nya 

områdena. Detta beror främst på att andra kulturer än den egna dominerar i området, sedan 

finns det de som behövt fly till läger i länderna utanför Kurdistans gränser och där har de 

yezidierna förmånen av att behålla sin identitet som yezidi eftersom deras livsåskådning är det 

som dominerar och kan därför inte blandas med andra. Eftersom de hamnat i områden där 

deras livsåskådning dominerar får de även bekräftelse på att deras tro är det sanna, jämfört 

med de som hamnat i områden med andra kulturer som präglats av den kognitiva dissonansen 

om att det finns andra uppfattningar än deras egna. Religionen förändras i det skedet, och 
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detta sker främst på individnivå då det främst sker en förändring hos individen som själv 

väljer hur den ska anpassa sig.  

 

Detta märks tydligt när en jämförelse mellan tyska och svenska yezidier gör, Kreyenbroek 

som har intervjuat yezidier i Tyskland kom fram till att de står sin religion väldigt nära. 

Sorgenfrei som har intervjuat yezidier i Sverige kom fram till att de inte längtar hem, utan 

hellre vill att släktingarna ska flytta till Sverige. Då blir det fundersamt över vad det kan vara 

som bidrar till att dessa tänker så olika, antagligen beror det på vad Hamberg beskriver om att 

det är var yezidierna hamnat som spelar roll. Förmodligen har de tyska yezidierna hamnat i ett 

område där den sammanhållna gruppen dominerar, och därför är det lättare för dem att hålla 

fast till sin livsåskådning. Jämfört med svenska yezidier som förmodligen blivit bosatta i 

områden där andra kulturer och livsåskådningar än den egna dominerar. Det är inte konstigt 

att religionen ändrats utifrån den faktorn, men det uppstår fortfarande en oro och de vet inte 

var religionen ska ta vägen i framtiden. Det är lätt att förskjuta ansvaret på de yngre som lär 

sig om yezidismen, men då går det att ifrågasätta vem egentligen det är som ska lära den 

yngre generationen.  

 

Trots att jag lyckats få mina frågeställningar besvarade med forskningsöversikten anser jag att 

det inte finns tillräckligt med forskning om yezidiernas situation och därför behöver det 

forskas mer om det, speciellt i Sverige. När det gäller situationen om den konflikt som finns 

mellan muslimer och yezidier anser jag att det är viktigt för forskare att betona att yezidier 

inte är muslimer. Med en utförlig förklaring till varför de har sin oro till att förknippas med 

muslimer kan förståelsen utvecklas med mer forsning, eftersom den forskning jag har samlat 

in endast förklarar förtrycket yezidierna drabbats av kurdiska muslimer. Mer forskning om 

varför kurderna inte vill förknippas med islam på svenska språket är nödvändigt. Precis som 

Sorgenfrei har beskrivit är det även viktigt för Sverige och andra länder att vidga kunskapen 

kring yezidiernas existens då det finns ett bra antal yezidier som lever i diaspora i Europa. För 

att kunna hålla religionens existens vid liv är det viktigt, enligt mig, att som framtid lärare få 

någon form av undervisning i minoritetsreligioner som i framtiden ska läras ut till elever 

redan på högstadienivå.  
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