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1 Introduktion
Yari er betegnelsen for en religion, der praktiseres i grænselandet mellem Iran (Kurdistan) og
Irak (Kurdistan). Antallet af tilhængere er usikkert, men siges ofte at ligge mellem to og tre
millioner. (Foltz:2013:223)
I Iran kendes religionens tilhængere nogle gange som ahl e haq, ”sandhedens folk”. I Irak bruges
betegnelsen kaka´i af og til. Begge begreber er af nyere dato og de fleste tilhængere kalder selv
religionen for yari, mens yarsan er navnet på deres menighed og tilhængerne kaldes yarsanier.
De første yarsanier kom til Danmark i 1980´erne og i dag tæller den danske gruppe knap 500
mennesker.
De fleste yarsanier er etniske kurdere. Religionen har sin oprindelse i oldtidens persiske
religioner og kurdisk folketro (Kreyenbroek:1995:52-57), men blev reformeret af en række
vismænd i den sene Middelalder. Gennem flere perioder har yarsanierne været en endogam
gruppe, som ikke optog konvertitter, men i løbet af det 19. århundrede åbnede religionen sig
gradvist for omverdenen og i dag finder man også iranere, azerier og tyrkere blandt
tilhængerne. Religionen har sit geografiske kerneland i det vestlige Iran i provinserne
Hawraman, Dalaho og Lorestan, hvor en stor del af tilhængerne bor og hvor de centrale
helligdomme findes.
Yari-religionen er ukendt i Vesten sammenlignet med andre mellemøstlige minoritetsgrupper
som eksempelvis mandæere og zarathustrier. Tilhængerne er blevet forfulgt og undertrykt i
lange perioder, hvorfor de har valgt at holde deres tro i lukkede forsamlinger. Dette har specielt
været tilfældet siden den islamiske revolution i Iran i 1979. Det islamiske præstestyre har gjort
det svært for tilhængerne at praktisere deres tro åbenlyst og besværliggjort historisk og
teologisk forskning i religionen. Derfor findes der ikke den samme mængde akademisk litteratur
om yari, yarsan og yarsanierne, som der eksempelvis gør om de kurdiske ezidier i Irak, hvis
trossystem minder om førstnævnte gruppes.
Yari-religionen kan betragtes som en tro i sin egen ret, men en række forhold adskiller den fra
de store verdensreligioner. Trossystemet tager udgangspunkt i en række hellige tekster som
eksempelvis ”Daftar Perdiwari”, der er skrevet på den såkaldte Hawrami-dialekt. Hawrami er en
kurdisk dialekt og tales på verdensplan af færre end 200.000 mennesker. Nogle tekster er
oversat til persisk, men der findes ingen religiøs litteratur på engelsk.
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På grund af sproglige barrierer og undertrykkelse fra den iranske stat, videregiver yarsanierne
ofte deres trossystem fra mund til mund i de landsbyer og byer, hvor tilhængerne bor. Religionen
er kendetegnet ved en række overordnede opfattelser af Gud, menneske og verden, men
teologien knytter sig ikke i samme grad til tekstnær læsning af hellige skrifter som eksempelvis
kristendom eller islam. Det kan derfor ikke forventes, at almindelige yarsanier har kendskab til
den mere teologiske baggrund for yaresan, og derfor heller ikke til indholdet i denne rapport.
Yarsanierne er opdelt i 12 grupper kaldet ”khandans”. Hver khandan har sine egne åndelige
vejledere kaldet seyeds. Gruppen af seyeds kan endvidere opdeles i tre typer kaldet Pir, Khalifeh
og Dalil. En øverste seyed kaldet agha anerkendes som hellig person blandt flere grupper og
fungerer som åndelig leder for yarsan-menigheden. Den nuværende agha som æres blandt de
fleste yarsanier hedder Seyed Nasradin Haidari. (Se fig. 1)
De forskellige yari-grupper er enige om religionens overordnede rammer for ritualer og bøn,
men i praksis, varierer de fra sted til sted. Derfor bør yari-religionen snarere ses som et netværk
af trosartikler og forskrifter, der er forbundet i en gruppe, end som en sammenhængende
lineær fortælling. Religionens tilhængere bor i et område, hvor der gennem tiden er blevet
praktiseret mange forskellige religioner. Derfor afspejles elementer fra flere af de store
verdensreligioner i yarsaniernes trossystem. Både Jesus og ærkeenglen Gabriel æres
eksempelvis på hver deres måde blandt de forskellige yari-grupper.
I flere historiske perioder har yari-religionen været associeret med visse shia-muslimske ghulatsekter. Mange begreber fra yarsaniernes teologi finder paralleller i shia-islam og i forskellige
former for sufi-tænkning. Figurerne Ali og Hossein, som er centrale for shia-muslimer, indtager
vigtige pladser i yari-religionen.
Trods lighederne betragter yarsanier ikke sig selv som muslimer, men som tilhængere af en
selvstændig religion. De observerer hverken nogen former for islamiske ritualer eller skikke.
Kun en minoritet (ca. 2 procent) blandt tilhængerne af den såkaldte reformerte” Maktabi”bevægelse, ser i nogen grad sig selv forbundet til shia-islam. Den iranske stat anerkender ikke
Yari religion, hvilket gør det nødvendigt for dem at praktisere deres tro i offentligheden med
forsigtighed.
Nedenstående dokument beskriver doktriner og karakteristika, som deles af flere traditionelle
yarsani-grupper. Disse kategoriseres af og til i den akademiske litteratur ”Goran”-grenen, pga.
deres forbindelse til de gorani-talende områder i det vestlige Iran. (Se Bruinessen:2009:52).
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Yari trossamfund i Europa betragter således ikke sig selv som muslimer og følger ikke nogen
form for islamisk praksis.

2 Historisk baggrund
Yari-religionens teologi har rødder i de gamle religioner, som har været knyttet til
zagrosbjergenes civilisationer. Det drejer sig eksempelvis om den iranske sol- og mithradyrkelse, som blev praktiseret mere end 1000 år før vor tidsregning. Der findes ingen historiske
kilder, som kan redegøre for detaljerne omkring det teologiske fundament. Akademisk forskning
i yari-religionens oprindelse tager for det meste udgangspunkt i sammenligning med andre af
områdets religioner. De fleste forskere mener at yari-religionen har samme udgangspunkt som
ezidiismen, der praktiseres i det nordlige Irak og alevisme, som praktiseres i Tyrkiet. Disse
folkereligioner har i nogen udstrækning været forbundet til aspekter fra den iranske mithra-kult
og fra zarathustrismen, som var udbredt i de før-islamiske persiske imperier, men de har også
haft deres egne særlige kendetegn. (Se Foltz:2013 og Kreyenbroek:1995)
Mange mennesker i de kurdiske områder i Iran, Irak, Tyrkiet og Syrien fortsatte med at
praktisere deres oprindelige religioner længe efter både kristendommens og islams komme til
den nære orient. I løbet af den sene middelalder stiftede tilhængerne af disse folkereligioner
bekendtskab med lokale varianter af islam og nye synkretiske trosretninger blev skabt.
I 1200-tallet blev det vestlige Iran opslug af anarki i kølvandet på de mongolske invasioner. Der
findes ikke mange beretninger om den kurdiske folketro fra denne periode. Et par århundreder
senere indførte vismanden Sultan Sahak en række reformer af den gamle folkereligion i det
vestlige Iran. Disse reformer danner udgangspunkt for nutidens yari-religion. Herefter begynder
den fastlagte historie at tage form.
Sultan Sahak regnes for en historisk person, der blandt andet har forfattet hellige tekster som
Daftar Perdiwar. Hans nøjagtige levetid kendes ikke, men de fleste historikere knytter ham til
14- eller 1500-tallet (se Bruinessen:2009:52). De religiøse ledere der fulgte efter ham, regnes
også for historiske personer. Yari-religionens teologi er knyttet til flere af disse lederes hellige
tekster, såvel som en veneration for de gamle iranske profeter, der havde deres virke før Sultan
Sohak. Tilhængerne anerkender en lang linje af hellige mænd og spirituelle væsener, der har
haft adgang til transcendent visdom, som er utilgængelig for almindelige mennesker. I perioden
under det iranske Safavi-dynasti begyndte tilhængerne at påtage en facade af islamiske skikke,
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for at undgå konflikt med de shiitiske herskere. Denne praksis har stået på i skiftende perioder,
og selvom yarsanierne ikke påtager sig en islamisk identitet, så har kontakten med islam
påvirket deres kultur på nogle punkter på grund af geografien og magtforholdene i området.
I perioden efter Sultan Sahak har religionen udviklet sig i flere forskellige retninger. I 1800-tallet
oplevede religionen en ny vækkelse under indflydelse af den karismatiske leder Asai Beraga,
som har udfærdiget en række skrifter, der også betragtes som hellige af yarsanierne. (Van
Bruinessen:2009:57)
I 1900-tallet etablerede Norali-Elahi familien en sekt som i dag bliver kaldt Maktabi bevægelsen,
hvis teologi ikke anerkendes af de traditionelle yarsanier, men hovedsageligt vandt tilhængere i
Teheran. De udgør 2 procent af Yarsan befolkning. Maktabi bevægelsen dannede et nyt
trosgrundlag baseret på værdier fra Yari og shia Islam. Maktabi bevægelsen søgte at
systematisere en række Yari-doktriner og sætte dem i relation til shia-islam. Trods maktabibevægelsens afvigelse fra den traditionelle Yari-teologi, har meget akademisk forskning i Yarireligionen taget udgangspunkt i dens skrifter, som er mere strømlinede og tilgængelige på flere
sprog. Dette forhold har i nogen udstrækning forvrænget billedet af de traditionelle teologiske
doktriner, som yarsanierne tror på og som også dyrkes af Yari trossamfund i Europa.

Den traditionelle yari-teologi har en række særskilte opfattelser af Gud og verden, men er ikke
systematiseret på samme måde som maktabi-teologien. Blandt yarsanierne findes divergerende
opfattelser af historiske og kosmologiske spørgsmål. Tilhængerne accepterer dette som et
faktum og har udviklet en høj grad af tolerance over for interne forskelle. Udfordringen omkring
at redegøre for doktrinernes nøjagtige udlægning diskuteres nærmere i Bruinessen:2009 og
Bruinessen:2014.
Den islamiske revolution i 1979 og den efterfølgende krig mellem Iran og Irak i 1980´erne ramte
yarsan-menigheden hårdt. Yarsaniernes områder var centrum for nogle af de mest voldsomme
krigshandlinger. Fra denne tid begyndte en storstilet migration mod lande i Vesten.

I dag er det vestlige Iran mere roligt, men mange yarsanier føler sig fortsat diskrimineret af
myndighederne da deres religion endnu ikke er anerkendt i den iranske forfatning, og de
søger i stigende grad bort fra deres hjemland. Den iranske stat tolererer kun maktabibevægelsen, der betragtes som shia-muslimer. Tilhængere af de traditionelle yarsani-
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doktriner betegnes derimod ofte som ”shaytan-parast” (dvs. djævledyrkere) af de iranske
myndigheder (se Bruinessen:2009:57).

3 Teologi
Yari-religionens doktriner er i flere perioder blevet overleveret fra mund til mund og gennem
ritualer. Derfor har den udviklet sig i flere retninger siden Sultan Sahaks tid. En række
grundlæggende principper og historier er stadigvæk fælles for alle grupper af tilhængere. Blandt
de mest markante ideer, som knytter sig til yarsaniernes identitet er:



Troen på at Gud kan manifestere sig selv på jorden



Troen på historiske cyklusser



Troen på sjælevandring



Troen på to separate men sammenkoblede indre og ydre verdener.

Disse overordnede doktriner knytter sig til en række mere udførlige opfattelser af Gud,
menneske og verden. Der findes ikke nogen decideret trosbekendelse for yari-religionen,
men ovenstående fire punkter afspejler de afgørende centrale trosartikler, som er fælles for
alle yarsanier.

3.1 Gud (Khawenkar)
Yari-religionen opererer som andre monoteistiske religioner med en enkelt, almægtig skabende
Gud, kaldet Khawenkar. Religionen er evig lige som Gud selv og har ifølge de hellige skrifter
eksisteret før universets skabelse. Den åndlige udvikling og åbenbaring af hellige skrifter, står
ikke i modsætningsforhold til religionens status som a priori skabt.
Der er både forskelle og ligheder mellem gudsopfattelsen i yari-religionen og i de abrahamistiske
religioner. Yarsanierne er monoteister men forestiller sig Gud i forskellige former. Dels er Gud i
abstrakt form administrator af den metafysiske kraft, zaat, der findes i alle levende væsener.
Men Gud har også manifesteret sig i personlig form på jorden ved flere lejligheder. Flere blandt
de hellige figurer, der æres af yarsanierne, betragtes som direkte manifestationer af Gud. I Yari
religionen er Guds skaberværk endvidere resultatet af en proces, som har varet mange epoker. I
første epoke er Khawenkar den eneste almægtige skaber. I de følgende epoker skaber Khawenkar
andre væsner, der besidder zaat og kan delage i den videre skabelse og styring af verden.
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3.2 Engle, manifestationer og tidscyklus
I yari-religionen opfattes Gud som den øverste blandt syv hellige væsener kaldet haftan. De seks
andre væsener er engle, som er underordnet Gud. Englene har paralleller i andre religioner og bærer
navne som er genkendelige for både kristne, muslimer og jøder. Fx Jabrail, Mikail, Azrail og Israfil
Yari-religionen siger at Gud skabte englene før han skabte verden. Siden da har både Gud og
englene manifesteret sig blandt mennesker ad flere omgange. Yarsanierne opfatter tiden cyklisk og
mener at den udspiller sig i forskellige epoker, der hver især afslutter og efterfølger hinanden. Hver
epoke er kendetegnet ved tilbagevendende begivenheder. En afgørende begivenhed i hver periode
er manifestationen af de hellige væsener fra haftan. De er vendt tilbage i forskellige epoker
eksempelvis som Jesus og Imam Hossein, selvom yarsanierne ikke anerkender specifikke kristne og
muslimske doktriner om disse figurer. En vigtig manifestation af englene skete i den tidscyklus, som
er forbundet med Sultan Sahaks virke. Sultan Sahak og en række andre figurer, som eksklusivt
dyrkes i yari-religionen, tilhører inkarnationerne der er budbringere af kernen i den guddommeligt
åbenbarede visdom, som udgør yari-religionen. Derfor betragtes de som grundlæggere af religionen.
Den guddommelige visdom stammer fra en gemt indre verden, batin, som er skjult og står i
modsætning til den ydre verden zahiri. For at visdom fra den indre verden komme til udtryk, er det
dog nødvendigt at manifestere sig i den ydre.

3.3 Sjælevandring (Doun ay Doun)
Et afgørende omdrejningspunkt i yarsaniernes tro er menneskets potentiale for at udvikle sig til
noget fuldkomment og komme tættere på Gud gennem gode gerninger. Denne proces begrænser
sig ikke til en enkelt livscyklus. Yari-tilhængere mener at sjælen vil blive genfødt og leve videre.
Ifølge yari-religionen vandrer sjælen fra krop til krop gennem forskellige livscyklusser. For hvert liv
en sjæl gennemlever, har den mulighed for at forbedre sig og blive mere fuldkommen.
I alt kan en sjæl genfødes 1001 gange på sin vej mod perfektion og mod Gud. Sjælens næste liv
afgøres af menneskets handlinger i dette liv. Både mennesker, dyr og planter findes i dette kredsløb
af sjælevandring. Man kan ikke slippe ud af genfødslernes kredsløb, før sjælen har perfektioneret sig
og nået Gud gennem 1001 cyklusser. Nogle yarsanier bruger det sufi-inspirerede begreb tariqah,
(vejen), som betegnelse for sjælens rejse gennem de forskellige livscyklusser. Rejsens endemål kaldes
tilsvarende haqiqah, (sandheden). Når sjælen har nået Gud og sandheden, begynder en ny, ukendt
cyklus. Yari-religionen siger, at Sultan Sahak åbenbarede haqiqah som menneskets endemål.
(Bruinessen:1995:117)
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3.4 Zaat – guddommelig kraft

Zaat er betegnelsen for den guddommelige kraft, som spirituelle personer kan opnå som følge af
gode gerninger. En lang række religiøse figurer besidder zaat, men i følge yari-religionens
hellige skrifter, kan almindelige mennesker også opnå zaat, hvis de handler godt. Der findes zaat i
alle levende skabninger på jorden og den kan vokse som kraft i hvert enkelt individ gennem de
gode gerninger og god opførsel.

3.5 Zaatdar – spirituelle personer
En spirituel person der betragtes som kilde til visdom eller profetiske budskaber om menneskers
skæbne, Guds vilje, fremtidige hændelser eller andre forhold, der normalt er skjult for mennesker.

3.6 Etik og trosprincipper

 نیستی وه رهدا-  پاکی وه راستی، یاری باوهری چوار چێوهن وه جا
Ovenstående citat stammer fra Daftar Sheikh Amirs bog (se afsnit 5.3) og udtrykker yari-religionens
grundlæggende etiske princip. Det kan tilnærmelsesvist oversættes med:
”at være ren, at tale sandt, at overkomme lystprincippet, at være jordnær (ikke være arrogant) ”
Dette er den guddommelige forventning til mennesket, da det er gennem gode handlinger, kaos
holdes på afstand. Det er disse gode handlinger, der gør at man bliver genfødt som bedre
menneske. I følge yaris hellige skrifter har Khawenkar skabt 72 religioner i verden, og man skal have
lige så stor respekt for andres religion, som for sin egen.

4 Kosmologi
Yarsaniernes teologiske doktriner er forbundet til deres opfattelse af verdenshistorien. Yarireligionen har sin egen mytologi, som redegør for verdens skabelse, de ældste tider og historien frem
til i dag. Som epokerne skrider frem, begynder faktuel historieskrivning at overlappe de mytologiske
elementer på samme måde som tilfældet er med Det Gamle Testamente i Bibelen. I dette afsnit
redegøres der både for de aspekter af yarsaniernes historieopfattelse, som er i overensstemmelse
med konventionel historieskrivning og de elementer, der kan betegnes som mytologi. For en
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redegørelse af rent faktuelle forhold omkring yari-religionens rødder og historie henvises til afsnit et
og to.
Yarsanier deler historien op i fire perioder: ”Zaat vandringsperiode”, ”Hemmelighedens periode”,
”Perdiwar perioden” og ”Post-perdiwar perioden”. Disse fire perioder er ikke forbundet nøjagtigt til
yarsaniernes cykliske tidsopfattelse af de epoker hvor haftan har manifesteret sig blandt mennesker.
Den mytologiske redegørelse for de første tre perioder, tager udgangspunkt i den hellige bog Daftar
Perdiwar, som således har lagt navn til Perdiwar-perioden. Daftar Perdiwar taler dog også om postperdiwar perioden og regnes som profetisk vidnesbyrd om senere begivenheder.
Redegørelsen for post-perdiwar-perioden tager endvidere udgangspunkt i den hellige bog Daftar
Nowruz og en række historiske fortegnelser.

4.1 Zaat vandringsperiode
Dette betegner perioden fra verdens skabelse frem til 300 år før Sultan Sahaks fødsel i
Hawraman-provinsen i iransk Kurdistan.
Yari-religionens historie begynder med Gud alene. Gud skabte først englene Ramz (hunkøn) og
Reza (hankøn). Efterfølgende skabte Gud de fire engle Jabrail, Mikail, Azrail og Israfil. I alt blev
seks engle skabt før universet blev til.
Gud og englene var første manifestation af de syv hellige personer som udgør haftan. Før verdens
skabelse søgte englene Gud. Efter en lang søgen fandt Israfil Gud i en dor (en levende celle) på
bunden af ur-havet.
De seks engle levede sammen med Gud i cellen i 70.000 år. Herefter indgik de syv en pagt om at
skabe universet. Pagten kaldet Biawbas-azali. Cellen eksploderede og livet opstod. Livet er
dannet fra kombinationer af fire grundelementer: Ild, Luft, Vand og Jord. Gud udpegede fire
blandt englene som ansvarlige for de fire årstider og de fire grundelementer.
Gud og de seks engle levede sammen i tusind år. Herefter skabte Gud Adam og Eva fra de fire
grundelementer.
Menneskets karakter afspejles i to modsatrettede principper. Yari-tilhængernes dualistiske
opfattelse af mennesket og verden kaldes haftawana. De to principper manifesterer sig i syv gode
og syv dårlige egenskaber, der er indbyrdes afhængige af hinanden, f.eks. godt og ondt, sjæl og
legeme, guddommeligt og menneskeligt, åndeligt og materielt. Ifølge yaris hellige skrifter er
mennesket involveret i kampen mellem de to principper og skal holde kaos på afstand ved at
aktivere gode handlinger.
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Efter mennesket skabelse kom de syv hellige figurer fra haftan til verden flere gange i løbet af
hemmelighedens periode i forskellige former. I disse forskellige inkarnationer har haftan ageret
som et politisk og socialt organ.

I hemmelighedens periode blev yaris budskab udelukkende overleveret fra mund til mund, hvilket
blandt andet betyder at haftans syv individuelle roller er bedst kendt i deres inkarnation fra
Perdiwar-perioden.
Nogle yarsanier mener at der har eksisteret hellige skrifter i hemmelighedens periode, som er blevet
ødelagt i forbindelse med krig og forfølgelse af religionens tilhængere.

4.2 Hemmelighedens periode
Dette betegner de sidste tre århundreder før Sultan Sahaks fødsel i Hawraman-provinsen i iransk
Kurdistan. Efter menneskets skabelse kom Haftan og andre hellige samlinger fra Yaris kosmologi
til verden flere gange. I løbet af hemmelighedens periode manifesterede de sig i forskellige
former, herunder figurerne Baba Khwashin, Baba Sarhang og Baba Nawes. I disse forskellige
inkarnationer har de hellige samlinger ageret som et helligt og socialt organ. I hemmelighedens
periode blev Yaris budskab for det meste overleveret fra mund til mund mens dele af den hellige
litteratur blev udvekslet mellem udvalgte og betroede personer. Nogle yarsanier mener at der
har eksisteret hellige skrifter i hemmelighedens periode, som er blevet ødelagt i forbindelse med
krig og forfølgelse af religionens tilhængere.

4.3 Perdiwar perioden
Perdiwar er navnet på en provins i Hawraman. Perdiwar betyder også bro (se fig. 2). Det er både
navnet på den første hellige bog, der blev åbenbaret for yarsan og betegnelse for den periode, der
svarer til Sultan Sahaks livstid omkring det 4. århundrede og de to efterfølgende generationer. I
denne periode organiseres Yarsan samfundet og troen bliver offentligt udbredt blandt almenheden.
Sultan Sahak og en række andre personer fra Perdiwar-perioden udgjorde en vigtig manifestationscyklus af de syv hellige væsener fra haftan. De fornyede yari-religionen ved at nedfælde flere
hellige bøger (herunder Kalam e Saranjam) og sætte troen i system. Disse hellige skrifter betragtes
som en ny pagt, Biawbas-haghighat - sandheds-pagten, der bekræfter og viderefører den første
pagt fra hemmelighedens periode. Haftan er kommet til verden flere gange gennem yarireligionens historie. I Sultan Sahaks cyklus er haftan kendt under følgende navne.
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1. Sultan Sahak - repræsenterer Gud
2. Pir Benyamin – repræsenterer den søgende jæger, som finder Gud
3. Pir Mossi - repræsenterer en minister eller sekretær
4. Pir Dawed – rådgiver om religionens retningslinjer
5. Mostafa Dawan – ansvarlig for menneskers liv
6. Xaton Ramzbar – repræsenterer moderen der føder en zaatdar
7. Baba Yadgar/Shah Ibrahim1 - repræsenterer arvtagerne

Hvert medlem har sin egen funktion.
Vest for Kermanshah kan man finde de såkaldte ziaratga-templer til ære for haftan under deres
navne fra Sultan Sahaks cyklus. Hver ziaratga indeholder gravstedet for den person de
repræsenterer og fungerer som mål for pilgrimsfærd. Se fig. 3-9 for oversigt over disse.
I Perdiwar-perioden blev en række institutioner som forbinder sig til yari-religionen ligeledes stiftet.
Det drejer sig bl.a. om religiøse højtider, offergaveskik og rituelle sange. Endvidere blev Sultan Sahaks
efterkommere udpeget og de kom hver især til at danne grunden for alle de khandan, der i dag
udgør yaris tolv grupper. Arven fra Sultan Sahak og Perdiwar-perioden kan i høj grad betragtes som
en formalisering af et allerede eksisterende system.

4.4 ”Post-perdiwar perioden”
Ifølge yaris hellige skrifter anses denne periode for en videreudvikling af perdiwar-perioden. Den
strækker sig fra de sidste haftan-medlemmers død frem til i dag.
I kølvandet på Sultan Sahak har en række hellige personer åbenbaret flere supplerende tekster med
budskaber for verden. Vigtigst blandt dem er Asai-beraga, som stod bag en religiøs vækkelse og var
ansvarlig for at indføre den tredje pagt, Biawbas-Yarritanni.

1

Der er ikke fuld konsensus omkring Baba Yadgars rolle i haftan blandt yarsan. En gruppe mener at Shah Ibrahim var den
syvende figur i haftan. Se afsnit 5.4
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4.4.1 Sultan Sahaks efterfølgere
Ifølge Yaris hellige skrifter, udpegede Sultan Sahak Baba-Yadgar som sin efterfølger og sendte ShahEbrahim til bl.a. Bagdad i Irak, for at udbrede yari-religionen. Der blev han resten af sit liv og har,
som den eneste person, sit Ziaratga-tempel uden for de historiske yari-områder (Se fig. 10). ShahEbrahim var en hellig figur, som besad zaat, og tilbedes som en af 12 Khandans. Efter Sultan Sahaks
død flyttede Baba Yadgar og hans fæller fra Hawraman-provinsen til Dallaho tættere på
Kermanshah. Baba Yadgar anses som en inkarnation af Gud blandt en stor gruppe yarsanier. En
anden gruppe sætter Shah Ibrahim højere. Baba Yadgar spredte religionens budskab i mange
områder, bl.a. omkring Kermanshah. Han levede resten af sit liv i Dallaho og hans ziaratga-tempel
samme sted er blandt religionens vigtigste pilgrimsmål.
Baba-Yadgar og Shah Ibrahims virke er forbundet til første halvdel af 1500-tallet. Said Khayal var
Baba-Yadgars efterfølger. En kendt række af 12 hellige personer regnes herefter at have været i
besiddelse af zaat gennem Post-perdiwar perioden. Blandt dem kan nævnes Eilbagi Jaaf, der er kendt
for sine spådomme om fremtiden. Den sidste blandt de tolv hellige personer var Asai Beraga, der
pustede nyt liv i religionen i midten af den 19. århundrede.
4.4.2 Asai-beragas vækkelse og den tredje pagt
I løbet af de følgende århundreder mistede religionen fodfæste mange steder og blev påvirket af
shia-islamisk tænkning. Denne udvikling blev bremset af Saied Haidar Haidari, kendt som Asaiberaga, som levede mellem 1810 og 1863. En figur der minder om Asai Beraga blev profeteret i den
tidligere yari religions hellige skrifter, hvilket hurtigt gav ham status af hellig person og som fornyer
af religionen. Asai-beraga kom til verden i landsbyen Tyshami vest for Kermanshah, derfor har
Tyshami status som et åndeligt centrum blandt mange yarsanier. Det siges at under Asai-beraga
ledelse gik Yarsan samfund gennem ny vækkelse og selverkendelse. Asai-beraga stillede sig i spidsen
for en gruppe af fyrre personer (fire seyed´er og seksogtredive asketer) som kaldes for Cheltan. Både
Asai-beraga og resten af de fyrre hellige personer besad den guddommelige magt, zaat. Asai-beraga
blev på denne måde ansvarlig for indførslen af den tredje religiøse pagt, Biawbas-Yarritanni. Pagten
er åbenbaret i fyrre hellige bøger (Zabur haghighat) som hver især er forfattet af de fyrre hellige
personer, Cheltan. Tredje pagt er en bekræftelse og uddybelse af første og anden pagt, samt
videreformidler yari religionens budskab. Asai-beragas vækkelse og Cheltans bøger udgør den sidste
teologiske fornyelse og de sidste hellige skrifter i yari-religionen. Vækkelsen forhindrede yarireligionen i at uddø og smelte sammen med shia-islam. Asai-beraga satte styr på yarsaniernes
ritualer og praksis.
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5. Organisation
5.1 Jam
Jam omfatter både guddommelige samlinger og religiøse forsamlinger hvor et religiøst ritual eller
begivenhed gennemføres.

5.2 Ledelse (Tyshami)
Agha er betegnelsen for yari-religionens øverste åndelige leder. Siden Asai-beragas vækkelse har
landsbyen Tyshami (se fig. 11) været hjemsted for yari-religionens agha´er, der alle kommer fra
Haidari-familien og er efterkommere af Asai-beraga. Tyshami har derfor status som et åndeligt
centrum blandt yarsanierne. Den nuværende Agha hedder Seyed Nasradin Haidari. Han har fungeret
som den åndelige leder siden 1954.
Tyshami fungerer i kraft af befolkningens opbakning som mediator og civil domstol i interne sociale
konflikter. Tyshami bidrager til at opretholde og stabilisere sikkerheden i yarsan-menigheden og
fungerer som moralsk vejleder for yari-religionens tilhængere. Befolkningen har stor tillid til Tyshami
og ledelsens evne til konfliktløsning. Et mundheld lyder at Tyshami har retfærdigheden som
byggesten i sine afgørelser.

5.3 Pir (Seyed, Khalifeh, Khadem (Dalil)
En præst i yari-religion kaldes for seyed. Seyed´ernes rolle minder delvist om religiøse ledere i andre
monoteistiske religioner. En Seyed skal holde gudstjenester, forkynde budskaber og stå til rådighed
for mennesker, der søger vejledning. Desuden skal han udføre rituelle handlinger som fx begravelse
og tilberedelse af offergaver. I modsætning til præster og imamer tilhører seyed´er altid den samme
slægt. Tidligere var yari-religionen, i lighed med andre kurdiske og iranske religioner, baseret på et
kastesystem, der adskilte præster og lægfolk fra hinanden og fra andre religioners tilhængere.
Kastesystemet havde ikke rod i specielle teologiske påbud og observeres ikke længere i dag. Kun
titlen som seyed er stadig arvelig, som et levn fra kastesystemet. Man fødes som seyed og forventes
at overtage funktionen efter sine forældre. Præsterollens forbindelse til det gamle kastesystem har
ikke noget at gøre med yaris opdeling i tolv grupper (se afsnit 5.4).
Khalifa: Er Seyed´ens assistent, der deltager sammen med Seyed’en og Khadem i udførelsen af
ritualerne. Khalifa bl.a. hjælper til med forberedelse af offergave-ritualet og efterfølgende fordeling.
Khadem: (Dalil). Koordinerer Jam, deltager sammen med Seyed’en og Khalifa i gennemførelse af
ritualerne. Vejleder tilhængerne om Yaris hellige ritualer.
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5.4 Hellige skrifter
Den første yari-bog er Daftar Perdiwari, som er forfattet af Sultan Sahak. For yarsanier har den
samme betydning, som bibelen har for kristne. Denne bog kaldes tre forskellige navne Daftar
Perdiwari, Diwane Gewre og Kelam e Saranjam.
I kølvandet på Sultan Sahak har en række andre hellige personer fået åbenbaret en række hellige
budskaber, som uddyber og videreformidler yaris budskab. Disse åbenbaringer er nedfældet i andre
bøger, der også betragtes som hellige.
Disse bøger tæller blandt andet Daftar El bagi Jaaf, Daftar Haji Baktash, Daftar Qush chi Oghli, Daftar
Khan Almas, Daftar Shekh Amir. Daftar Shah Hayas.
Endelig findes en samling skrifter under betegnelsen Daftar Dawrae Asai-Beraga (i alt fyrre hellige
bøger). De går også under betegnelsen Zabur Haqiqat. Disse skrifter udgør den foreløbigt sidste
åbenbarede visdom i yari-religionen, men der er ikke noget principielt til hindring for at ny åbenbaret
visdom engang kan opstå. Nogle myter, ritualer og skriftsteder er kendt blandt alle yarsanier, men de
fleste kendes kun blandt udvalgte seyeds. Alle Yari religionens hellige skrifter (Daftar) er forfattet i
form af digte.

5.5 Yarsans tolv khandan (Tolv grupper)
Efter Sultan Sahak og haftans virke blev Khandan-systemet stiftet til at missionere og videreformidle
yaris budskab. Tolv personer (Tolv pir) blev stamfædre for tolv klaner og deres efterfølgere brugte
pirernes vejledning i deres egen praksis af yari-religionen. Alle var i familie med Sultan Sahak og alle
besad zaat.
Denne opdeling er grundlaget for de tolv traditionelle khandans, som i dag udgør den samlede
menighed. Alle er en del af yari-religionen men hver især har en unik praksis. De interne forskelle
mellem yaris grupper skyldes lange perioder med mundtlig overlevering af yaris budskab og en
tradition for hemmeligholdelse i perioder med religiøs forfølgelse. Hver af disse khandan bliver ledet
af en Pir (Seyed), en khalifa og en Dalil. De tolv khandans har følgende navne.


Baba Yadgar



Shah Ebrahimi



Zolnori



Seyed Xamoshi



Seyed Darwishi
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Atash Baigi



Baba Haidari



Mostafai



Shah Hayasi



Alli-ghalandari



Haji Bawaisi



Miri

6 Religiøse symboler og koncepter
Yari-religionen har en del symboler. Overskæg og musikinstrumentet tanbur er blandt de helligste.
6.1 Overskæg:
For yarsanier er mænds overskæg et religiøst symbol. Det er forbudt/kritisabelt at barbere, dog
indretter tilhængerne i dag sig efter forholdene. Mange observatører beskriver overskægget som et
symbol på genkendelse. Overskægget er et tegn fra tidligere, hvor det af sikkerhedshensyn var
nødvendigt at kunne skelne ven fra fjende.
6.2 Tanbur:
Tanburen er et langhalset strengeinstrument, som anvendes i yari-ritualer og folkelige traditioner
i Yarsan (se fig. 13 og 14). Tanburen anses som et helligt instrument da det bruges til Klam (en
betegnelse for hellig sang og hellige ritualer). Den iranske tanbur er designet i Kermanshahprovinsen og Lorestan provinsen som er to af de vigtigste områder for yarsanier i Iran. Yarsanitanburerne er kendte over hele Iran for deres specielle lyd. Deres design er specielt knyttet til
Kermanshahs Guran region og byen Sahneh øst for Kermanshah. Tanburen er gennem de senere
år blevet et populært musikinstrument i flere dele af Mellemøsten.
Tanburens rolle som helligt instrument er bl.a. knyttet til den hellige bog Daftar Perdiwari, der
nævner mange gamle instrumenter. Her beskrives det at en yari-leder ved navn Shah Khwashin
fra tiden før Sultan Sahak, anvendte tanburen i sin gudsdyrkelse. Instrumentets hellige betydning
var dokumenteret allerede på Sultan Sahaks tid. Tanburen har også været yasaniernes symbol på
protest mod undertrykkelse fra andre religioner.
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6.3 Offergaver
Offergaver inddeles i to kategorier, nazr og niaz (se fig. 15).
Nazr er betegnelsen for de offergaver, som består af fire slags dyr; får, ged, kvæg og haner. Dyrene
skal være af hankøn og slagteklar.
Niaz er betegnelsen for de offergaver, som består af chokolade, frugt eller gerda (kurdisk
hjemmebagt brød).
Nazr og Niaz er betegnelser for den aktive tilbedelse inden for yari. En tilbedelse, der indeholder en
ofring af en eller anden form. Nazr og niaz ofres til Gud eller til en hellig person som gave.
Offergaver er altid en vigtig bestanddel i handlinger ved ziaratga-templer og ved mange andre
religiøse begivenheder. I yari-religionen er det kun seyed´er, der har bemyndigelse til at
forrette/udføre nazr og niaz. Offergaverne forrettes i et helligt arrangement, som kan blive
arrangeret i hjemmet eller i jamkhana.
Det hellige møde kaldes for Jam.
Hane
Ofres og tilbereds som mad ved afslutning av fastedagene (Rozhe)
Granatæble
Bruges som offergave i blandt andet fastetiden.

6.4 Jam - Gudstjeneste/forsamling/helligt møde
Jam betegner et helligt møde hvor offergaverne helliggøres og forrettes (se fig. 16) Der er den
hellige del og den sociale del. Den hellige del er om nazr og niaz. Den sociale jam er blot socialt. Det
hellige møde ledes af en seyed. Yari-tilhængere kan arrangere jam både i hjemmet og i jamkhana. En
række faste religiøse krav skal opfyldes for at arrangere en Jam.


Seyed´en skal helliggøre og forrette kniven ved at oplæse nazr-ritual på den.



En ofring må kun finde sted med en helliggjort kniv af en seyed.



Offergaven gøres klar og kødet vaskes med vand, deles i stykke, derefter koges i vand med lidt
salt.



Yari tilhængerne står for klargøring af offergaven til jam.



Yari tilhængere bager Tiri som er en slags kurdisk hjemmebagt brød.



Sammen med tiri-brødet afleveres offergaven til jam.



Jam medlemmerne adskiller kødet fra skelettet
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Til slut skal offergaven pakkes af Seyeden/ Khalifa på en traditionel måde som kaldes for Nwalla.



Herefter bliver Nwalla fordelt lige blandt tilhængerne/tilstedeværende af Khalifa.



Khadem har til opgaver at kordinerer Jam ritualet og hjælper bl.a. Seyed’en i at forrette
offergaven.

6.5 Jamkhana - forsamlingssted
Er en religiøs bygning, hvor menigheden samles til jam og andre religiøse arrangementer. Jamkhana
har samme status for yari-religionens tilhængere som eksempelvis kirker, moskeer eller synagoger
har for tilhængere af andre religioner.

6.6 Ziaratga: Hellige bygninger og steder
Ziaratga er et tempel. I modsætning til Jamkhana betragtes ziaratgaer som guddommeligt skabte.
Alle ziaratgaer er helliggjorte af de figurer, som de repræsenterer og som ligger begravet det
pågældende sted. Yarsanier anser ziaratgaerne for at være en guddommelig bolig og et sted, hvor
religiøse ritualer kan dyrkes. Der findes en del ziaratgaer i området vest for Kermanshah. De vigitgste
er vist på fig. 3-10

6.7 Spiseforskrifter
Yari-religionen har ikke forbud mod nogen form for mad eller drikke. Derfor er det op til
tilhængerne hvad de vælger at spise eller drikke. Renlighed har dog høj prioritet i Yarireligionen.

7 Religiøse højtider

7.1 Khawenkar
Er en højtid som består af tre fastedage (Rozhe khawenkar) og afsluttes med en festdag
(Jashn khawenkar). Denne højtid falder i oktober eller november måned hvert år.
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7.1.1 Rozhe Khawenkar( Rozhe Marrnu):
Er en betegnelse for de tre fastedage hvor troende yarsanier faster fra solopgang til solnedgang
under Khawenka dagene. Man faster for at mindes hvordan Sultan Sahak og hans følgere engang
var omringet af fjender i tre dage uden adgang til mad og drikke.

7.1.2 Jashn Khawenkar:
Er en særlig og hellig højtid for yarsanier som markerer afslutningen af de tre fastedage, kaldet
Rozhe-Khawenkar, ligesom ramadan-festen i islam eller julefesten i kristendom. Yarsanier over hele
verden fejrer traditionen i fællesskab.

7.1.3 Rozhe Ghavaltas
Nogle Yarsanier har tillægsfaste efter rozhe Marrnu. De faster ydrerligere tre dage for rozhe
Ghavaltasi.

7.2 Vielse
Beskrivelse af et typisk vielsesritual:
I Yari-religionen anses ægteskabet som en hellig institution. Vielsen betragtes dog primært som en
social begivenhed, der som regel foregår i private hjem eller i et festlokale. Bryllupper fejres i
henhold til lokale kulturelle traditioner, hvilket i en europæisk sammenhæng kan være europæiske
traditioner.
•

Vielsen foretages ved et religiøst ritual i tilstedeværelse af brud, brudgom, deres forældre og to
vidner.

•

Som regel foregår ritualet og de efterfølgende festligheder i private hjem eller i et festlokale.

•

Yarsanierne registrerer deres ægteskaber hos de rette myndigheder i det lande som de
opholder sig i.
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7.3 Jawz sar shekanen / sar separden: Dåb
Dåben funger som optagelsesritual for nye medlemmer af yari-religionen. Når børn er døbt, har de
adgang til de religiøse handlinger herunder jam. Dåben ledes af en seyed, og foregår som regel ved
en ceremoni i Jamkhana eller i hjemmet hvor en offergave forrettes. En seyed døber barnet i en af
de 12 Khandan´s navne. Der findes ikke et bestemt tidspunkt for hvornår dåben skal finde sted.
Forældre går mere op i tradition og kulturelt ståsted, når de begrunder dåben af deres børn, mens
det religiøse kommer i baggrunden. De ser dåben som en videregivelse af deres kulturarv og en
adgang til fællesskabet. Det er kulturelt acceptabel, at man selv bestemmer hvornår man vælger
eller fravælger sin tro.

7.4 Navne ceremoni
Navne ceremonien foregår ved et religiøst ritual med offergaver som Niaz.

7.5 Begravelsesceremoni.
Begravelse af Yarsanier foregår ved religiøse ritualer, der inkluderer offergaver som Nazr, Niaz
og klam (tanburspil og religiøs sange). Yarsanier begraver deres døde med ansigtet vendt mod
Perdiwar.
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Figur 1: Den åndelige leder (Agha), Seyed Nasradin
Heidari

Figur 2: Perdiwar betyder en bro på kurdisk. Her en gammel,
hellig bro

Figur 3: Ziaratga, Soltan Sahaks mausoleum
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Figur 4: Ziaratga, Dawed

Figur 5: Ziaratga, Baba Yadgar

Figur 6: Ziaratga, Khaton Ramzbar

Figur 7: Ziaratga, Mostafa Dawan

Figur 8: Ziaratga, Pir Benyamin

Figur 9: Ziaratga, Pir Møssi
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Figur 10: Ziaratga, Shah Ebrahim i Bagdad i Irak

Figur 11: Den åndelige leders bopæl i landsbyen Tyshami

Figur 12: Udvalgte hellige figurer fra yari-religions nyere historie
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Figur 13: Tanbur værksted

Figur 15: Nwalla (Nazr) & Granatæble (Niaz)

Figur 14: Tanbur

Figur 16: Jam - et helligt møde
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