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Strukturelle føringer
for den moderne tid
0. Oversikt: bakgrunn i førmodern tid
1. Tre store riker dannes i den muslimske
verden
2. ‹Handelsrevolusjon› i Europa
(→ globalisering)
3. Protestantisk reformasjon i Europa
(→ «nasjonal»-stat som modell; global
konkurranse)

Dagens:
(1.: bg: 600-1500)
@ Rikene: ʿOsmānsk (OR), Ṣafavī (SR), Mughal (MR)
@ globalisering → modern økonomisk verdensorden {Wallerstein: “modern world system”}
@ reformasjon → modernt nasjonalstatssystem / den moderne politiske verdensorden

< fra sen-antikken til
tidlig moderne >
600-1500

Senantikken {fra 284 [Diocletianus r. 284-305 ender 50 år med soldatkeisere/militær anarki; reformer endrer Romerriket grunnleggende; riket blir delt 286: vest-øst-splittelse; Konstantinopel fra 324
= «det andre Roma» fra 476 etter at den siste vestromerske keiseren ble avsatt}

som bakgrunn :
Kamp mellom (Øst)Rūm (< Ῥωµανία [Βασιλεία τῶν Ῥωµαίων]) og Sāsānide-riket (Ērān; 205-651; hovedstad: {Κτησιφῶν < } Tēsifōn {30 km SØ Baghdād} : svekket begge

Mange, ofte konkurrerende, religioner (side om side): kristendom (i forskjellige retninger), jødedom, zoroastrisme, manikeisme; trad. arabisk religion

{Manikeisme, etter Mānī (216–276/7) som forkynte det han anså som en syntese av kristendom (religionen Mānī vokste opp med), zoroastrisme (iransk ‹statsreligion› på den tiden, dualistik), og
buddhisme.

Dualistisk (lys - mørke): I nåtiden er lys og mørket blandet; vi må hjelpe til å befri lyset fra mørket → i framtiden vil lysets rike og mørkets rike igjen være atskilt.} {I zoroastrismen vinner til sist lyset
over mørket}

‹Verdensreligion› i konkurranse med lignende: Sterk vekst/spredning til 500-t; delvis trussel for kristendommen → så forfulgt og nærmest utryddet.
{@ forskjell zoroastrisme / manikeisme:
Z. skiller mellom allmen ‹substans› og de to prinsippene lys og mørke;
M. likestiller de to prinsippene lys og mørke med de substansene lys og mørke.
M. tror ikke på kroppens oppstandelse/gjenskaping etter døden}

Sāsānideriket («Ērān») på sin største utstrekning (622) under den siste krigen med Østrom 602–628:
Til 622 Sāsān. ekspansjon : nesten tilintetgjør Østromerriket;
fra 622 tilbakeslag : nesten tilintetgjør Sāsānideriket.
Muḥammads (c. 570-632) budskap begynner i akkurat denne perioden {fra c. 615; 622 hijra [→ islamsk kalender]}
Muslimske armeer har deretter lett å erobre Ērān og store deler av østromersk territorium.

632: M. dør. Hvem skal lede?
• en fra M’s slekt Quraysh?
• bare en av M’s familie/etterkommere ( ﺷﯾﻌﺔ ﻋﻠﻲshīʿat ʿAlī)? {ʿA = M’s fetter, «den første muslim», svigersønn og far til M’s eneste etterkommer som nådde voksen alder}
• den ‹beste›/mest rettskafne? (“ ”اﻟﺧوارجal-Khawārij / Khārijitene)
Khalifens rolle: «etterfølger» i hvor vidt forstand? [→forskjellige hersker-/statsteorier; for de fleste (sunnitene): ikke geistlig imām]
Araberne i mindretall → overtok mye av forvaltningsteknikker (og hoff-kultur) fra Rūm/Ērān. Arabisk som forvaltningsspråk bare etterhvert etablert. ➚Jizya; d tok 3-400 år før
flertallet var blitt muslimsk.

rød rand: under de første 4 kalifene (kjent blant sunnittene som [ اﻟﺧﻠﻔﺎء اﻟراﺷدونal-Khulafāʾ al-Rāshidūn],‹De rettleide khalīfene›, 632-661)
så: 661-750: Umayyade-riket (Damaskus): territorial ekspansjon
732 = 100 år etter M.’s død: slaget ved Tours/Poitiers: ytterste ekspansjon vestover
Umayyade-riket: arabere var den politisk/militært ledende befolkningsgruppe: derfor kjent som «det arabiske riket»
dog… [*↖]

Umayyademoské

Klippedom
… (dog kulturelt påvirket av østromersk kultur: arkitektur! Umayyademoskéen; Klippedomen; … [*↖]

« ﻗﺼﺮ اﳌﺸﺘّﻰVinterpalass» al-Mshattà
… Qaṣr al-Mshattà, …
{«Vinterpalass» }ﻗﺻر اﻟﻣﺷ ّﺗﻰ

ﻗﺼﻴﺮ
ﻋﻤﺮة
Quṣayr
ʿAmra

…Quṣayr ʿAmra);
• religiøs begrunnet splittelse (Shīʿa; Khawārij; mfl.); mange anser Umayyadene som verdslige usurpatorer.
• men på denne tiden også: Koranexegese, samling av ➚ḥadīth, og utvikling av metoder for å lage et system av normer og rettsforskrifter på dette grunnlaget (➚fiqh).

750-(850)-1258: ʿAbbāsidenes kalifat (Baghdād; etter de første 100 år: politisk oppsplittelse): kulturell ‹gullalder›

Skål fra Sāmarrāʾ, 900-t

Gresk medisinsk verk, oversatt 1224

… Persisk personell og kulturell innflytelse; oversettelser fra syrisk og gresk → gresk vitenskap og filosofi resiperes og diskuteres kritisk. …

Qurʾān, ca. 900

… På bakgrunn av dette begynner systematisering av teologi (➚ʿilm al-kalām) og rettsvitenskap (fiqh)—men også mer systematisk arbeid for å bevare/sikte tradisjonen fra
Profetens tid (ḥadīth).

fra c. 850 politisk fragmentering : regionale makthavere; ikke-arabiske dynastier (persiske, berber); → bevaring og styrking av persisk-språklig kultur og identitet i øst;
Andalus/Maghrib selvstendighet i vest
+ etterhvert eksterne invasjoner {türk/korsf./mongol}: [*↖]

‹Türkmen› : fra palassgarde til riksgründere
Ⅰ: TÜRKspråklige grupper får betydning: [palass-garde i Baghdād→militærslaver (‹mamlūk›) + nomadiske gjeterfolk] (c. 950-1300(-1500): delvis ‹persifisert›: tyrk-pers.
blandingskultur.
Seljūqene erobrer Anatolia {1071 slaget ved Μαντζικέρτ [Manzikert < armensk Manazkert]} og truer Østromerriket → ØR ber om bistand fra Vest-Europa (Paven) → Korstog

Korsfarere
c. 1100-1300

her: 1. korstog
1095-99
Ⅱ. Korsfarere c. 1100-1300

Sigurðr jórsalafari
1107/8-1110/1

[Sigurd Jorsalfare 1107/8-1110/13, etter 1. korstog]

De 4 mongolske rikene
Ⅲ. MONGOLer c. 1200-1300/1350: 1258 ble Baghdād erobret, plyndret og ødelagt, alle innbyggerne (hundretusenvis) & kalifen drept: SJOKK for den muslimske verden.
- Forsøk å danne mongolsk-kristen allianse slår feil; mongolsk frammarsj stoppet av (türk-ættede; “ ”اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔfra 1250) mamlūkene (EG/SY) (1260 ʿAyn Jālūt;
ʿAbbāsid. ‹skyggekalifat› i Kairo; kontroll over Mekka/Medina (symbolverdi!)—men ikke minst også stoppet av inner-mongolsk strid (‹borgerkrig›). Etter
Mongolene fordriver Mamlūkene også det som er igjen av korsfarerne (til 1300)
- Mongol-herskere i Iran etterhvert islamisert (fra 1300). Men praksis? (→Ibn Taymiyya)
- Dog: kulturforbindelser østover; Islam spres etterhvert i alle mongolske riker (i forskjellig grad, men t.o.m. i Kina). {Handel? Litt mindre sikkert siden rikets oppsplittelse}

1300-1500
‹tyrkiske›
riker
persisk
forvaltning
& kultur
arabisk
religion &
vitenskap

c. 1300-1500: ‹tyrkiske› riker: Mamlūkene i EG/SY og i AF/India; Tīmūride (tyrk-mongol) i IR/Sentr.Asia→+Sør-Asia; arab.-berber. dynastier i N-Afrika
Mønster i de ikke-arabiske land: ‹blandingskultur›:
- ‹Tyrkerne› dominerte de militære styrkene;
- persisk/tājīk-språklige eliter var toneangivende i forvaltningsapparatet og mye av kulturlivet
- religiøs og vitenskapelig litteratur hovedsakelig skrevet på arabisk.
På det politiske plan:
“military patronage state”: militær klasse hersker over resten av befolkningen via underordnede middelsmenn (militære guvernører eller lokale notabler) som skal drive
inn tributt (derav de får beholde en del) og yte militære tjenester.
• store territorier med lokale makthaverne som ofte er lite lojale mot overherren → splittelser, løsrivelser, skiftende grenser; lite organisert statlig presens i hverdagen (ingen
ordentlig sivil forvaltning/‹byråkrati›).

Bl.a. på bakgrunn av denne ustabiliteten og sosial usikkerhet:
framvekst av Ṣūfi-brorskap (religiøs-sosiale nettverk/grupper som fremhever de etiske og spirituelle aspektene ved religionen (innenfor andre religiøse tilknytninger),
men som fungerer også som solidaritetsnettverk.
I mange områder vinner de over store deler av befolkningen.

Blant de statlige formasjonene som oppstod etter 1300: 2 spesielt viktig i MØ:

Ⅰ: ʿOs̱ mān Ġāzī (1258-1326), en ghāzī {en slags «viking»} ved den (lønnsomme!) grensen til Øst-Rom som ga navn til det ʿos̱ mānske dynastiet. Det ʿos̱ mānske riket (OR)
ekspanderte raskt på Balkan (1389 slaget på Kosovo) og etterhvert også i Anatolia; 1453 erobret Konstantinopel. I begge disse slag brukte ʿos̱ mānene ny våpenteknologi
(kruttvåpen: kanoner og håndvåpen) på en veldig effektiv måte.

• Çâldırân

Aq

White

Ⅱ. I øst, også fra 1300: ( ﺻﻔﻲ اﻟدﯾن اردﺑﯾﻠﻲṢafīy al-Dīn Ardabīlī, 1252-1334), shaykh til et Ṣūfi-brorskap; Ṣafavīdene vinner tilhengere i det kurdisk-tyrkisk-iranske området sør
for Kaukasus og erobrer derfra Iran {svekket av splittelser blant Tīmūridene} (1501-11). Etablerer Shīʿa som statsreligion (med en god del tvang) (ideologisk legitimasjon).
1514: De to nye stormaktene støter sammen i slaget ved [*↖] Çâldırân: OR vinner med sine kruttvåpen: “gunpowder”/modern artilleri; ṣafavīdene bare tar i bruk kruttvåpen
etter nederlaget). OR vinner dermed Østanatolia og etterhvert Mesopotamia.
De to rikene legitimerer seg som leder av hhv. den «sunnittiske» og den «shīʿitiske» verden; etablerer en viktig ‹kulturell-politisk› grense som har betydning til våre dager.

OR vender så sørover og erobrer Mamlūkeriket (SY og EG) (1517); blir deretter anerkjent som overherre også i N-Afrika unntatt Marokko.

< fra ‹tidlig moderne› til
‹moderne› >
1500-1750

Ⅰ: Tre store riker
Ⅱ: Økonomisk ny-ordning: ‹globalisering›
Ⅲ: Politisk ny-ordning: nasjonalstater

Ⅰ
Tre store riker
•Det ʿOsmānske riket (1300-1922)
•Det Ṣafavīdiske riket (1501-1722)
•Mughal-riket (1526-1857)

“TR”—“IR”—“IN”
{OR: Statlig tradisjon i Sunni-verden
SR: IR blir sjiittisk
MR: islamsk hoffkultur i IN}

Kart med alle 3

MA! forblir selvstendig!

«Gunpowder Empires»
•Bruk av og monopol over (dyre) kruttvåpen:
•

mer varig kontroll over store territorier

•

stabil forvaltningsapparat

•

forsvar mot ytre invasjoner →

•

trygghet for landbruk →

•

bedre ressursutvikling

→ Stabilere stater

Hva er de viktigste trekkene i disse 3 rikene?
a) @ militær-teknologi: “Gunpowder Empires” {Hodgson} =
Monopol over kruttvåpen: fordel:
‹Militær-patronasje› men med større sentral makt
→ rikene blir ikke lenger så lett splittet eller delt opp.

«Gunpowder Empires»
•Bruk av og monopol over (dyre) kruttvåpen:
•

mer varig kontroll over store territorier

•

stabil forvaltningsapparat

•

forsvar mot ytre invasjoner →

•

trygghet for landbruk →

•

bedre ressursutvikling

→ Stabilere stater

Monopol over kruttvåpen: fordel:
‹Militær-patronasje› men med større sentral makt
→ rikene blir ikke lenger så lett splittet eller delt opp.
[↑ slide]

Herskerens funksjon:
Prakt:

symbol for sentralmakten

→ Forvaltning fungerer mer «uforstyrret»
b) @ herskeren: Sulṭān/Shāh: ikke lenger aktiv krigerkonge, men Maktens Re-Presentant
[*↖] → Forvaltning fungerer mer «uforstyrret»

Tvangsrekrutterte / slaver
ledende i militær & forvaltning
Devșirme → Yeñiçeri ; gholām غلام
•(tvangs)rekruttert (= uten familiebånd), men
•gode karrieremuligheter: ble del av eliten
•i starten: lojale mot herskeren; hjelper å
forhindre lokale maktsentre / løsrivelse
•så: blir egne maktfaktorer; manipulerer
herskerne

c) @ militær & forvaltning: [↑ slide]

Herskerne ‹eier› alt land
= lik forgjengerstatene
•Bøndene betaler skatt mot bruksrett
•Prebende (ikke arvelig): hærfører, lokale notabler
osv. får skatterett (mot militær/admin. tjenester):
tımar (OR); tiyūl (SR)
Etterhvert:
• Skatteforpakting
(iltizām)
• Så: på livstid
(malikāne)
d) @ økonomi: [↑ slide]
Skatteforpakting på livstid (fra 1700): pakteren blir mer interessert i langsiktig grøde istf. kortvarig utpressing av bøndene

Laug
•Organiserte byfolk (håndverkere og
handelsmenn)
•Faste regler ang. profesjonsutøvelse, pris,
yrkes- og bosted, bekledning, …
•Viktig for sosial identitet
& økon./politisk kontroll

{økonomi → samfunn}: laug: selv tiggerne hadde sitt laug

Religionens rolle i staten
•Legitimerer herskeren:
•

beskytter de troende (sulṭān = kalif,
beskytter Mekka og pilgrimsferden;
shāh = beskytter av Shīʿa mens
imāmen er «i skjul»)

•Minoriteter representert/styrt qua religiøs
tilhørighet (millet)

e) @ religionens rolle: [↑ slide]

Ideal og praksis
Kontinuitet og vandel

G : dette bildet (av det politiske systemet, av forvaltning, av hvordan økonomi og samfunn var organisert) er
• et forenklet, skjematisk bilde—realiteten «på bakken», til forskjellige tider & på forskjellige steder, er alltid mer kompleks
• fungerte i praksis noen ganger bedre enn andre ganger, og måtte derfor tilpasses endrede omstendigheter

Ⅱ
Økonomisk ny-ordning:
‹globalisering›

Etter ekspansjon på 1500-t / storhetstiden [OR: under Ḳānūnī Süleymān, r. 1520-66; SR: Shāh ʿAbbās, r. 1588-1629; Mughalriket: Akbar, r. 1556-1605] …

اصفهان — نصف جهان

ميدان نقش جهان
…stagnerer etterhvert ekspansjonen. (Økonomisk kontekst): «1600-talls-krise» for de nye, store rikene:
• finanskrise: «den store INFLASJONen». Hvorfor?
- (1) Dyrt å herske:
• sentralstyrt militær & byråkrati som trengs for å holde i sjakk andre, lokale makthavere {40% av statsbudsjett i Iran}
• hersker ≠ ikke lenger den ‹ekstra-ordinære› karismatiske lederen som erobrer nytt land → herskap må legitimeres på annet vis, bl.a. ved at makt
demonstreres i ‹ekstra-ordinær› representasjon (representasjonsbygg som er større og finere enn alt tidligere; prosesjoner og fester): og det er KOSTBART {40% av
statsbudsjett i Iran til hoffet} [*↖]
• debasering av valuta (kortsiktig tiltak som ytterligere nører opp under inflasjonen)
- (2) Befolkningsvekst etter svartedøden + bedre sikkerhet: større etterspørsel → prisene øker
- (3) Sølv fra Amerika
- edelmetall«flom» / mynter: spres fra V-Europa østover
- prisene øker i Europa → omsetting av varer øker + smugling → driver opp prisene enda mer
- smugling minsker statens tollinntekter + svekker laugene og dermed sosial trygd

«1600-talls-krise» for de nye, store rikene:
finanskrise: «den store INFLASJONen». Hvorfor?
•
(1) Dyrt å herske:
• sentralstyrt militær & byråkrati som trengs for å holde i sjakk andre, lokale makthavere {40% av statsbudsjett i Iran}
• hersker ≠ ikke lenger den ‘ekstra-ordinære’ karismatiske ledere som erobrer nytt land → herskap må legitimeres på annet vis, bl.a. via at makt demonstreres i ‘ekstra-ordinær’ representasjon (representasjonsbygg som er større og finere enn alt
tidligere; prosesjoner og fester): og det er KOSTBART {40% av statsbudsjett i Iran til hoffet}

• debasering (“debasement”) av valuta (minske andel gull/sølv i myntene) : kortsiktig tiltak som ytterligere nører opp under inflasjonen
- (2) Befolkningsvekst etter svartedøden + bedre sikkerhet: større etterspørsel → prisene øker
-

(3) {*↖} Sølv fra Amerika
edelmetall«flom» / mynter: spres fra V-Europa østover
prisene øker i Europa → omsetting av varer øker + smugling → driver opp prisene enda mer
smugling minsker statens tollinntekter + svekker laugene og dermed sosial trygd
-

«1600-talls-krise» for de nye, store rikene:
finanskrise: «den store INFLASJONen». Hvorfor?
•
(1) Dyrt å herske:
• sentralstyrt militær & byråkrati som trengs for å holde i sjakk andre, lokale makthavere {40% av statsbudsjett i Iran}
• hersker ≠ ikke lenger den ‘ekstra-ordinære’ karismatiske ledere som erobrer nytt land → herskap må legitimeres på annet vis, bl.a. via at makt demonstreres i ‘ekstra-ordinær’ representasjon (representasjonsbygg som er større og finere enn alt
tidligere; prosesjoner og fester): og det er KOSTBART {40% av statsbudsjett i Iran til hoffet}
• debasering av valuta (kortsiktig tiltak som ytterligere nører opp under inflasjonen)
(2) Befolkningsvekst etter svartedøden + bedre sikkerhet: større etterspørsel → prisene øker
-

- (3) Sølv fra Amerika
- edelmetall«flom» / mynter: spres fra V-Europa østover
-

{*↖} prisene øker i Europa → omsetting av varer øker + smugling → driver opp prisene enda mer
smugling minsker statens tollinntekter + svekker laugene og dermed sosial trygd

London wheat prices in silver currency, 1500=100

Consumer prices in İstanbul, 146901914
(in grams of silver, 1469=1,0)

«1600-talls-krise» for de nye, store rikene:
finanskrise: «den store INFLASJONen». Hvorfor?
•
(1) Dyrt å herske:
• sentralstyrt militær & byråkrati som trengs for å holde i sjakk andre, lokale makthavere {40% av statsbudsjett i Iran}
• hersker ≠ ikke lenger den ‘ekstra-ordinære’ karismatiske ledere som erobrer nytt land → herskap må legitimeres på annet vis, bl.a. via at makt demonstreres i ‘ekstra-ordinær’ representasjon (representasjonsbygg som er større og finere enn alt
tidligere; prosesjoner og fester): og det er KOSTBART {40% av statsbudsjett i Iran til hoffet}
• devaluering av valuta (kortsiktig tiltak som ytterligere nører opp under inflasjonen)
(2) Befolkningsvekst etter svartedøden + bedre sikkerhet: større etterspørsel → prisene øker
(3) Sølv fra Amerika
edelmetall«flom» / mynter: spres fra V-Europa østover
-

- prisene øker i Europa → omsetting av varer øker + smugling → driver opp prisene enda mer
- smugling minsker statens tollinntekter + svekker laugene og dermed sosial trygd

Fra flere (≈like) verdensriker
til
ett globalisert verdenssystem
(av u-like deltakere)

Strukturell skille fra c. 1500: ↑

Før 1500:
“System of World Empires”
•Flere riker side om
side: politisk &
økon.
‹selvstendige›
•≈Selvforsynte
•Handel mellom
≈like partnere

Før (G: “System of world empires”: både politisk og økonomisk ‹selvstendige›)
• flere store rik side om side
• stort sett selvforsynte iht. grunnleggende økonomiske behov
• utveksling av varer (=handel) mellom omtrent ≈like partnere

Fra 1500:
“Modern World System”
•Mange stater, men
ett marked
•Senter (V-Europa) &
periferi: winners &
losers

Siden (Wallerstein: “modern world system”): politisk: mange stater; økonomisk: ett marked
• Ett verdensomspennende marked med senter og periferi: winners & losers
• Begynner å utvikle seg i V- og NV-Europa (IT, NL, GB), på bg av inflasjonen og ‹handelsrevolusjonen› : folk utvikler nye finansverktøy og ny teknologi {ikke minst for
navigasjon og regelmessig interkontinental sjøfart}, kombinert med idealet om å akkumulere kapital (istf å bli rik for å kunne forbruke mer («protestantisk etikk») → det gir VEuropa en komparativ fordel → V-Europa blir (fra 1600-t) det ledende senter i det nye verdensmarked-system (fram til USA tar over på 1900-t)
• V-Europa «åpner» & utnytter Amerikas ressurser, og «åpner» handelsvei rundt Afrika direkte til India → styrker Europa og svekker (til en viss grad) mellomleddet OR
• Litt etter litt «integreres» andre verdensdeler i dette verdensmarked: ved erobring (Amerika osv), men ellers ved at aktører utenfor sentrum prøver å finne en lønnsom
nisje — men da oftest som leverandør av råmateriale, korn el. andre landbruksprodukter som nå blir dyrket for eksport heller enn for eget forbruk, med ofte store
negative økonomiske og sosiale konsekvenser for de lokale samfunn.

Hvordan reagerer OR/
SR på finanskrisen?
•

skatteforpaktelse

•

‹salg› av embeter

•

øke beskatning

•

devaluere valuta

→lokale makthavere
styrkes
Hvordan prøvde sentralmaktene i OR/SR å ‹overleve› finanskrisen og de nye utfordringene skapt av den endrede markedssituasjonen?
•

Prøvde å øke inntekt via
• skatteforpaktelse (iltizām; fra ca. 1700: malikāne {på livstid})
• gi ikke bare skattedistrikt men også embeter til høystbydende (og OR avskaffer det gamle system av lojale militære ledere og embetsmen uten familiebånd)
• øke beskatningen
• debasere valutaen [ved å redusere silver-andelen] & devaluere den [for å stimulere eksport]

Disse tiltak bidro til å
• fremme lokale eliters makt
• skape mye vitalitet på mange lokale plan / regioner, men
• svekker sentralregjeringens innflytelse
• skaper motstand bl. folk som føler seg utpresset

OR/SR blir ‹periferi›
•

•

cash crops: bomull, opium, tobakk,…
store private ‹landeiere› vs. fattige
landarbeidere

•

nye ‹koloniale› eliter

•

større sosiale ulikheter på lokal plan

Fasit: OR/SR på 1600/1700-t reagerte på de nye utfordringene stort sett på en ‹gammeldags› måte
→ ble integrert i verdensmarked som periferi:
• salgsavling (cash crops): bomull, opium, tobakk,…
• staten ‹selger› land til private → store landeiere {fram til midt-1800-t formelt forpaktning/bygsel, men blir i praksis ofte arvelig}
• bønder blir landarbeidere
• →
• nye, og større, sosiale ulikheter
• ‹koloniale› avhengigheter: ekstern (senter vs periferi) og intern (nye eliter som drar fordel av det nye systemet)

Ⅲ
Politisk ny-ordning:
nasjonalstater

Protestantisk
Reformasjon
•slutt på ideell ‹enhet›
•1648: cuius regio,
eius religio:
→ enhet av
territorium og
verdisystem
→ moderne
‹nasjonal›stater i
konkurranse

REFORMASJONen (1517-1648)
- endte den ideelle enheten av et ‹katolsk Europa› («una sancta ecclesia catholica … extra quam nec salus est, nec remissio peccatorum») (Pavelig bulle 1302) {<
καθολικός < καθόλου «allment, for helheten»}

- → strid og krig, kulminerte i 30-års-krigen (1618-48)
- → uavgjort; løsning: «cuius regio, eius religio» (oppr. Augsburg 1588; rådende etter freden i Westfalen 1648)
- → befester prinsippet av enhet av territorium og religion → [ideologi] /verdisystem/identitet
Disse ‹moderne› statene konkurrerer med hverandre bl.a. for å posisjonere seg i det nye verdensomspennende markedet; bl.a. i MØ {→ “Eastern Question” + “The Great
Game”} [*↖]

“The Eastern Question”:
1500/1600-t OR ekspanderer:
• militær trussel for Europa (i Middelhavet mot Venezia og Habsburg/Spania {1574 Tunis stopper ES conquista av N-Afrika}; på Balkan mot Habsburg/Østerrike {Vienna
beleiret 1529 & 1683})
• allianser mot Habsburg (OR-FR; OR-UK) i begge parters interesse
• ‹kapitulasjoner› ( ﻋﮭد ﻧﺎﻣﮫʿahd-nāme) [fra ‹kapitlene› i avtalen]: gir FR (1569, osv.: NL, UK, RU) handelsfolk rettigheter framfor andre europ. nasjoner, og bidrar til
rikets skatteinntekter—men virker også ufordelaktig for lokale handelsmenn. Med økende økonomisk styrke av europeiske deltakere i det nye verdensmarked
kunne de også tvinge fram gunstigere kondisjoner→mindre tollavgifter, svekker lokale konkurrenter enda mer. Kapitulasjonene blir et viktig middel for Europa å
trenge inn i og gjennomtrenge markedet i MØ—ofte i allianse med lokale, gjerne kristne, middelsmenn → skaper nye sosiale/religiøse spenninger.
===
1299: ʿOs̱ mān Ġāzī erklærer seg uavhengig av Selcūqene
1359: Murād Ⅰ (bey 1359-1383; «sulṭān» 1383-1389)
1451: Mehmed Ⅱ Fātiḥ blir sulṭān for andre gang (-1481). 1453: erobrer Konstantinopel
1481: Beyazīd Ⅱ (1481-1512)
1520: Süleymān Ⅰ Qānūnī (1520-1566)
1566: Selīm Ⅱ (1566-1574)
1639: Zuhāb-traktaten [ ]ﻋﮭدﻧﺎﻣﮫ زھﺎبender siste OR/SR-krig (1623-39); OR vinner definitiv kontroll over Mesopotamia
1672: Buczacz-traktaten [Bucaş Antlaşması] ender første fase i Polsk-osmansk krig (-1676); OR vinner Polsk Ukraine

1700/1800-t: OR mer og mer svekket økonomisk og militært: krymper territorialt.
→ Spørsmål for Eur. ikke lenger hvordan forsvare seg, men hvem som kunne fylle maktvakuumet: “The Eastern Question”: mellom Habsburg, RU, FR, GB
• {Habsburg↔RU: Balkan
• RU ville til Middelhavet (Bosporus!);
• FR↔GB {der GB, nå stormakten i India, ville sikre forbindelse til India og ble dermed sterkere involvert i Middelhavet; FR ville (a) forhindre det, og (b) få tilgang til EG
korn → 1798 Napoléons ‹ekskursjon› — egentlig en militær katastrofe men med videre strukturelle konsekvenser:
• etter at FR, GB, OR tropper forlot EG, tok Meḥmed ʿAlī kontroll (→gjør EG til en i praksis uavhengig stat, etablerer dynasti som varer til 1952 [NB: ikke 1953
som G skriver].
• FR okkuperer N-Af {DZ 1830, TN 1881, Soudan français 1879-90, MA 1912}. Etterhvert (1881-1914): «Kappløpet om Afrika»
• GB blir mer opptatt av å begrense FR innflytelse → fører etterhvert til okkupasjon av EG (1882)
• GB↔RU {kontroll over region mellom OR og IN: the original “Middle East”: “The Great Game”)
====
1683: OR beleirer Vienna
1699: Karlowitz-traktaten [Karlofça Antlaşması] ender OR/østerisk krig: OR taper territ. i Ungarn
1718: Passarowitz-traktaten [Pasarofça Antlaşması] ender OR/Venezia+Østerrike krig (1714-18): OR vinner Morea, men taper Serbia
1739: Belgrad Antlaşması ender Ø-OR krig 1737-39: Østerrike returnerer Serbia til OR → Niş Antlaşması ender RU/OR krig 1735-39: RU får en havn ved Svartehavet
1774: Küçük Kaynarca Muahedesi
1783: Qırım Hanlığı annektert av RU
1792: Iași-traktaten ender RU/OR-krig: OR må anerkjenne tapet av Qırım og oppgi terr. rundt Moldova.
1798: Napoléon invaderer EG
1801: FR-felttog til EG slutter

1812: Bükreş Antlaşması ender RU/OR-krig 1806-12: RU vinner Bessarabia, fotfeste ved Donau-munningen; sjøkontroll i Svartehavet
1817: (1804-17) Serbia blir autonom innenfor OR
1829: Edirne Antlaşması ender RU/OR-krig: RU vinner i Kaukasus, forsterker kontroll over Svartehavet; Serbia mer autonom; RU kontrollerer Romania
1830: FR begynner okkupasjon av DZ
1862: İşkodra Barışı: Montenegro & Hercegovina prøver (men feiler) å bli uavhengig av OR; Čukur-česmi-episode (som etterhvert fører til Serbias uavhengighet)
1878: Ayastefanos Muahedesi: Bulgaria autonom
1881: FR okk. TN
1882: EG britisk
1912: 1. Balkankrig
1913: 2. Balkankrig
1920: Freden i Sèvres

+ i tillegg til ytre makter som konkurrerer om å etablere kontroll i regionen:
• NASJONALtanken vokser fram: idéen om at et(t) folk, med et(t) språk, burde ha en egen, uavhengig stat {dominerende idé på denne tiden, utviklet ikke minst av
intellektuelle som følte at sine ‹folk› hadde kommet for kort og blitt forfordelt i den globale verdensorden: DE, også NO — og denne idéen finner grobunn ikke
minst hos en ny, oppegående borgerlig middelklasse som ekspanderer under gunstige økonomiske forhold men føler seg—igjen—forfordelt ndg. politisk
innflytelse. — I OR: først på Balkan, begynnende med Hellas—og der er det tydelig at slike ‹nasjonale› bevegelser også blir utnyttet av eksterne makter for å
fremme sine egne interesser (som ‹beskyttelsesmakt›, e.g. RU); men også etterhvert ‹arabisk› og ‹tyrkisk› nasjonalisme {vi kommer tilbake til det}.

