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1. VK: “The Great War” 
→ “state-building by decree, 

revolution, and conquest” 
men…

Overskrifter i G {kap. 11 & 12} reflekterer en gjengs fortelling (narrativ): sett ‹ovenfra› 

Standard-fortelling: 
1. nye stater/grenser 
2. nasjonalismer fremmet som grunnlag for nye nasjonalstater: arab., tyrk., syrisk, egyptisk, armensk, kurdisk, sionistisk… 
3. i TR og Persia: sterke milit. ledere tar makten og bedriver en omfattende, sentralstyrt moderniseringspolitikk som får vidtrekkende følger



MØ før 1. VK: under press fra alle kanter (mil. især GB & RU): “The Great Game”



standardfortelling: politiske grenser: 
hvordan dette…



…ble til dette



Grensene før og etter 1. VK

Fokus ofte: politisk ny-ordning 
Sykes-Picot



flere kart …



men …



humanitær / demografisk katastrofe: 
est. 12-25% av befolkningen i OR og IR døde (80% av dem sivile) 
+ millioner mistet hjemmene sine (fordrevet, flyktninger)



“The Great War” 
Humanitær katastrofe 

Politisk omveltning 
Nye grenser/regimer 

‹Snytt› av Vesten

→ 
1. VK — den største katastrofen MØ opplevde siden Mongol-invasjonen (∼1250) og svartedauden (∼1350; c. ⅓ av bef. dør) 
→ slutten på en mange århundre gammel pol. ordning (OR, men ellers også Habsburg/ØU, RU, DE); og en katastrofal demografisk årelating 
Skjokket og ettervirkningene preger MØ fortsatt — iht. grenser & pol. orden; men også i traumaer / harme {ressentiments} i folkets minne, og i følelsen av å ha blitt sviktet / 
forrådt av Vesten.



Krigen



1914: 
28. juni: Sarajevo attentat → «juli-krise» 
28. juli: ØU (Østerrike-Ungarn) erklærer krig mot Serbia. RU mobiliserer 
1. aug.: DE erklærer krig mot RU 
2. aug.: hemmelig avtale DE-OR regjering (Enver Pāşā) om at OR ville slutte seg til DE/ØU i krigen mot RU og GB (for å angripe i Kaukasus og Suez-kanal i håp om revolt 
i EG). Sulṭān Meḥmed Ⅴ ville forbli nøytral og signerte ikke. 
29. okt.: DE/OR marine (Enver!) provoserer RU i Svartehavet → RU, GB, FR erklærer krig mot OR 
For å sikre Anglo-Persian olje okkup. GB Baṣra (6-22. nov) 

1915 
Feb: OR angrep mot Suez; GB angrip mot Konstantinopel (begge mislykket) 
→ Gallipoli (: mil. fiasko for Entente (250000 døde/sårete ila. hele 1915. Triumf for OR/[Atatürk!] som også hadde 250000 d/s) 
Deretter: GB [indiske tropper!] nederlag i IQ {Kūt al-ʿAmāra} (des. 15 - apr. 16) 

→ 1916 reorg. av GB styrker i Baṣra & EG 
fra juni 16: “Arab Revolt” {etter Ḥusayn-McMahon-korr. juli 15 - mars 16} 

1917 
GB frammarsj i IQ (mars: Baghdād) og PS (des.: Jerusalem) 



1918 
sep. Damaskus, okt. Aleppo 
30. okt. våpenstillstandsavtale 

Kaukasus: 
RU. angrep 1914/15/16 vinner territorium. Støttet av armenske enheter 
→ Enver beordrer deportasjon av armensk befolkning (1915/6) 
1917 mars: rev. i RU → RU hær i oppløsning (men armenske styrker holder ut) 
1918: OR rykker fram igjen og erobrer tom. Baku (sep. 18) 

Iran: 
RU styrker i NV-IR siden 1911 
→ OR til Tabrīz 1914 
→ IR, egentlig nøytral, blir krigsskueplass. Befolkning pro-DE pga. GB/RU innblanding siden 1800-t.



humanitære katastrofer



(bildene er fra sultkatastrofen i LB 1915-18) 

humanitær katastrofe ifm. krigen: 
• militært: ⅔ av alle OR soldatene døde (1 i kamp, 2 av sult, sykdom, kulde) [400000] 
• sult (Middelhavsblokkade; mil. rekvisisjoner; tørke; gresshopperplage…) 
• tvangsmigrasjon (armenere, grekere, tyrkere fra Kaukasus; gresk-tyrk. befolgnings«utveksling» etter krigen [= etnisk rensing]) 
• folkemord (armenere) 
• Spanskesyken (influensa-pandemi 1918-20, kom med GB tropper; 8-22% av IR befolkningen døde av sult og sykdom {influensa & malaria}!)



sultkatastrofe i IR





19(14)/15: OR frykter armen. støtte for RU 
→ «deportasjon»



1915: 
folkemord på 

armenerne 
(ca. 1,5 mio?)

Det vil «ikke lenger 
finnes armenere i 

Tyrkia» etter krigen. 
(tyrk. kilde)

1915: folkemord på armenerne (offis. «deportasjon», men: massakrer, bevisst utsulting, dødsmarsjer til ørkenen…) : pol. vilje å kvitte seg med armensk befolkning (dette 
var ikke nødvendigvis støttet av tyrk. landbefolkning; delvis prøvde kurdere å profittere…)



massakrer à la holocaust 

A picture released by the Armenian Genocide Museum-Institute dated 1915 purportedly shows soldiers standing over skulls of victims from the Armenian village of 
Sheyxalan during the First World War. 
https://nationalpost.com/opinion/lessons-from-a-genocide-annihilation-of-the-armenians-was-in-many-ways-a-rehearsal-for-the-holocaust





Spanskesykens 
andre bølge i MØ

Map showing the geographic course of the second wave of the 1918 Spanish influenza pandemic into Greater Syria 
[fra: Kjell Jostein Langfeldt Lind: “The Impact of the 1918 Spanish Influenza Pandemic on Greater Syria”, MA, SOAS 2012] 

Dødsraten ikke ennå kvantifisert; ndg. IR Afkhami (tentativt): “8-21,7%” (problem: ingen statistikk hverken for befolkningstall el. for dødstallene) — men fra tilgjengelig 
kildematerialet: antatt betraktelig.





1922: TK vinner TK-GR krig 
→ Fredsforhandlinger i regi av Folkeforbundet (repr: Nansen) 
30.1.1923: Konvensjon om «utvekslingen av greske og tyrkiske innbyggere» («mübādele») (inngår i sommer 1923 i Lausannetraktaten) 
→ c. 1,5 mio. grekere og 500000 tyrkere ‹utvekslet› 
etnisk «homogenisering» ansett som positivt for bygging av nasjonalstat!



Iḥsān Turjmān 1915/16

إحسان ترجمان (١٨٩٣-١٩١٧)

Hvordan opplevde Iḥsān Turjmān krigen? [G5 251-254 = G4 248-51] 
Han var rel. ‹heldig› iom. at han slapp å bli sent i kamp; 
men likevel: 
• en menneskelig katastrofe han ønsket skulle ta slutt så fort som mulig 
• drømmer om privat lykke, men krigen forhindrer sivil normalitet 
• store makter sender unge menn til å dø: hvorfor?  
• meningsløst 
• mener allerede 1915 at OR taper, og vil ikke bli offer for det 
• ønsker OR nederlag: for å bli kvitt den stormakten som sender unge menn til meningsløs død: 
• “Had they treated us as equals, I would not hesitate to give my blood and my life— but as things stand, I hold a drop of my blood to be more precious than the entire 

Turkish state.” 
: Han er ikke arabisk nasjonalist, men dette er en del av grobunnen som fører til at flere og flere i den arabiske delen av OR (som tidligere hadde argumentert for 
likestilling, autonomi og kulturell selvbestemmelse, mot ung-tyrkisk nasjonalisme), nå ble arabiske nasjonalister. 



ساحة المرجة یوم 6 أیار 1916 الذي أصبح عید الشھداء. 
 arab. håp om OR nederlag
 Marjeh-plassen, Damaskus, 6. mai 1916: 7 syro-arabiske nasjonalister henrettet (pl. nå offisielt: Mīdān al-Shuhadāʾ)
 → skaffer ytterlig vrede



“The Arab Revolt”

الثورة العربية الـكبرى



al-Amīr (al-Sharīf ) al-Ḥusayn al-Hāshimī Henry McMahon

األمیر الحسین بن على الھاشمي 
 1915 juli - 1916 mars: brevutveksling mellom al-Amīr (al-Sharīf) al-Ḥusayn (Mekka/Ḥijāz) og GB «høykommissær» i EG (som GB hadde erklært til protektorat i 1914).
 → GB lovde «støtte» for uavh. arab. «kalifat» (vagt re grensene, iht. FR & GB interesser)

   → fra juni 1916: arab. opprør i Ḥijāz, mot PS/SY



“Map illustrating Territorial Negotiations between H.M.G. and King Hussein” {brit. kart fra 1918} 
rød: ‘Area regarding which H.M.G. has pledged that it shall be “Arab” and “Independent”’ 
purple: “doubtful” 



–T.E. Lawrence (1916 etterretningsmemorandum)

“the states [Sharīf Ḥusayn] would set up to succeed 
the Turks would be […] harmless to ourselves […] 
The Arabs are even less stable than the Turks. If 

properly handled they would remain in a state of 
political mosaic, a tissue of small jealous 

principalities incapable of cohesion”



Sykes-Picot

[Mark Sykes & François Georges-Picot] 
(off. representanter for GB & FR regj.)



parallelt med Ḥusayn-McMahon, siden FR krevde hele Levanten, helst inkl. Mōṣul {iht. Konstantinopel-avtalen 1915 som hadde ‹gitt› RU kontroll over Bosporus/
Dardanellene}: 
Sykes-Picot 1916 (inngått inkl. RU mars 1916) 
[inkl. hele Sør-IQ i direkte brit. kontroll mens GB styrker fortsatt var beleiret i Kūt al-ʿAmāra] 
PS ‹internasjonalisert› (Ḥaifā brit. som endepunkt av olje-pipeline fra IQ/IR)



GB “view with favour the establishment in 
Palestine of a national home for the Jewish 

people, […] nothing shall be done which may 
prejudice the civil and religious rights of 

existing non-Jewish communities in Palestine”

Balfour-erklæring

nov. 1917 Balfour Declaration {publ. i The Times av brit. utenriksminister} 
[*↖] Hvorfor? G siterer brit. premier: “part of our propagandist strategy for mobilising every opinion and force throughout the world which would weaken the enemy”



GB “view with favour the establishment in 
Palestine of a national home for the Jewish 

people, […] nothing shall be done which may 
prejudice the civil and religious rights of 

existing non-Jewish communities in Palestine”

Balfour-erklæring

nov. 1917 Balfour Declaration 
Hvorfor? G siterer brit. premier: “part of our propagandist strategy for mobilising every opinion and force throughout the world which would weaken the enemy”



1918-24 
omkamp om grenser 

og maktforhold



Sykes-Picot (S-P) iht mod. grenser, inkl. RU i Ø-Anatolia og Bosporus/Dardanellene 
NB: IT ikke med i S-P! 

etter 30. okt. våpenstillstand (“Surrender of all garrisons in Hedjaz, Assir, Yemen, Syria, and Mesopotamia”): til tross for det: GB rykker fram nordover til Mōṣul (under tyrk. 
protest): rettet mot FR, for å sikre antatt olje



Arabisk delegation: Fayṣal b. al-Ḥusayn; bak f.v.: 2. Nūrī Saʿīd; 4. T.E. Lawrence

Freds-«konferanse» i Paris jan. 1919 - jan. 1920

{The Arabian Commission to the Peace Conference and its advisors. In front, Emir Feisal with, from left to right, Rustum Bey Ḥaydar of Baʿalbak, Brigadier General Nūrī Pāshā al-Saʿīd, Captain Pisani, T.E. Lawrence and Capt. Ḥasan Bey [Kadri]} 

jan. 1919 - jan. 1920: Fredskonferansen i Paris (bare seiersmaktene; Ḥijāz repr. av amīr Fayṣal b. al-Ḥusayn som hadde holdt til i Damaskus siden okt. 1918)



T.E. Lawrence (Fayṣals uoffisielle rådgiver›) plan : mot Sykes-Picot

1. jan. 1919: Fayṣal memorandum: flere arab. stater innenfor 1915 krav; viser til Wilsons 14 punkter (jan 1918 US plan for fred: “absolutely unmolested opportunity of 
autonomous development” & “interests of the populations concerned must have equal weight with the equitable government whose title is to be determined”). Anerkjenner 
[GB] «støtte» i IQ og formynderskap (“trustee”) i PS, men krever full uavh. for SY, Ḥijāz, Yemen, Najd. 
3. jan. 1919: Fayṣal-Weizman-avtale [W ledet den sionist. deleg. i Paris]: F. anerkjenner sep. stat Palestina m/jød. innvandring «hvis arabere får alt iht. jan. memo» 
Men Ar. skjønte raskt at FR interesser ville forhindre det (Sykes-Picot hadde blitt publ. nov. 1917)



“Certain communities formerly belonging to the Turkish 
Empire have reached a stage of development where 

their existence as independent nations can be 
provisionally recognised subject to the rendering of 

administrative advice and assistance by a Mandatory 
until such time as they are able to stand alone. The 
wishes of these communities must be a principal 
consideration in the selection of the Mandatory.”

Folkeforbundet: mandatsordning [klasse A] 
28. juni 1919

Folkeforbundet stiftet i  28. juni 1919 {nøyaktig 5 år etter Sarajevo-attentat; formål: etablere en intern. orden som skulle bevare freden}): 
mandatsordning: 
art. 22: “Certain communities formerly belonging to the Turkish Empire have reached a stage of development where their existence as independent nations can be provisionally recognised 
subject to the rendering of administrative advice and assistance by a Mandatory until such time as they are able to stand alone. The wishes of these communities must be a principal 
consideration in the selection of the Mandatory.” 
[bare prinsipp; grensene ikke fastsatt enda]



Syr. Gen.kongress  
1919

→ ar. reaksjon: (svart) Syr. Generalkongress 2. juli 1919 tilbakeviser mandat, krever full uavhengighet; hvis ikke det er mulig, US støtte, hvis ikke det mulig, GB—men 
absolutt ikke FR 

cf. G 251 
rød: Sharīf Ḥusayns krav 1915



 :(Syr. Generalkongress) المؤتمر السوري العام
8. mars 1920: Syr. uavhengighetserklæring; Fayṣal «Konge av Syria». Ikke anerkjent av FR/GB



San Remo konferens april 1920: 
• etablerer mandatsmakter: FR i SY; GB i Mesopotamia og PS (inkl. ansvar for å omsette Balfour-erklæringen) 
• etabl. ramme for freden i Sèvres med OR (aug. 1920) 

→ ikke akseptert av befolkningen → GB og FR mil. aksjon 

{kart fra 1921}



“We say we are in Mesopotamia to develop it for the 
benefit of the world. […] How far will the killing of ten 

thousand villagers and townspeople this summer 
hinder the production of wheat, cotton, and oil? How 
long will we permit millions of pounds, thousands of 
Imperial troops, and tens of thousands of Arabs to be 
sacrificed on behalf of colonial administration which 

can benefit nobody but its administrators?”

–T.E. Lawrence 1920

1920 revolution i ʿIrāq | ثورة العشرين

mai/juni - okt. 1920: sunnī/shīʿa opprør i IQ mot GB og for uavhengighet (ثورة العشرین), 
+ kurdisk rebellion i nord 
GB slo hardt ned militært (flyvåpen! sennepsgass! + ved å så mistillit bl. sunnittiske stammer mot shīʿa) 
6-10000 IQ døde mot 500 brit./ind. soldater 
kostnad for GB: 2x IQ årsbudsjett 
{sitat fra CS 135}



juli 1920: FR okkuperer SY fra LB som de hadde allerede okk. nov. 1919 
(senere formalisert av Folkeforbundet som «Mandat for Syria og Libanon», aug. 1922)



1922

Fayṣal flyktet (eksil i GB); hans bror ʿAbdallāh fra Ḥijāz til ʿAmmān for å frigjøre Damaskus, men blir overtalt av GB (Churchill) å stoppe pga FR overmakt (GB premier 
Lloyd George: “The friendship of France is worth ten Syrias”). 

→ Kairo-konferens mars 1921: 
etablerer Fayṣal som konge av ʿIrāq (der makten ble lagd i sunnit. hender, som forble så avhengige av GB støtte; 1932 uavh. som første av mandatsterritoriene, selv om 
Fayṣal memo 1919 hadde fastslått at IQ var minst klar til selvstyre) 
og ʿAbdallāh som amīr i “Transjordan” — en entitet bare skapt pga. politiske hensyn; ikke økon. levedyktig. 

{NB: Trans-Jordan = «Kerak» < Krak des Moabites [قلعة الكرك] (1140) [syr. ܐ ܪ݂ܟܵ {[festning = {karḥā} ܲܟܲ



NB: JO våpenskjold bevarer flagget til “The Arab Revolt” 1916-18 [الثورة العربیة الكبرى]



(Imens, lenger nord:) 
allerede siden mai 1919: Gresk invasjon; også IT, FR, GB, Armenia okkuperer deler av landet for å skaffe ‘facts on the ground’ for Paris-forhandlingene. 
→ motstand i Anatolia 
krigshelt Muṣṭafā Kemāl organiserer «Nasjonale milits»-enheter (Ḳuvā-yı Millīye | قوى ملیھ) og «Nasjonal kamp» (Millī mücādele | ملى مجادلھ) senere kjent som 
«Frigjøringskrigen» (İstiḳlāl Ḥarbi → Kurtuluş Savaşı) (1919-1923) 
april 1920: ‹Tyrkias nasjonale storting› (Türkiye Büyük Millet Meclisi) i Anḳara 

aug. 1920: freden i Sèvres: slår OR bokstavelig i stykker  
Sulṭānen tvunget til å akseptere 
men Nasjonalbevegelsen nekter 
vinner krigen [bl. a. fordi SU slutter fred {2. des. 1920}, og FR var mer interessert i å sikre SY] 
mai 1919 - 22. sep. 1922: GR-TR krig 
1. nov. 1922: Nasj. erkl. sultanat for avskaffet; 6. nov. inntog i İstanbul 



→ fra nov. 1922: nye fredsforhandlinger i Lausanne, i regi av Folkeforbundet 
juli 1923: Freden i Lausanne: etabl. Tyrkias nåværende grenser (- Alexandretta) 
Lausannetraktaten inkl. en «Konvensjon om utveksling av greske og tyrkiske befolkningsgrupper» (Nansen som formidler/forvalter!) 
1,5 mio grekere og ½ mio tyrkere tvangsflyttes. 
(etter 3000 år med gresk bosetting i Anatolia, og 500 år med tyrkisk bosetting i Europa) 



Egypt | مصر



Ḥusayn Kāmil, 
“Sulṭān” av Egypt 

1914-17

1914: khedive ʿAbbās Ḥilmī Ⅱ støtter OR → avsatt av GB som erklærer protektorat over EG (med en «Sulṭān» som nå ikke lenger skal være underordnet OR sulṭān) 
krigsøkonomi (korn, bomull for br. interesser); inflasjon; sult 
→ misnøye i hele befolkningen, inkl. landeiere og intellektuelle eliter



بردون يا ونجت

Woe on us, Wingate who has 
carried off our corn, 
carried off cotton, 
carried off camels, 
carried off children, 
leaving only our lives: now 
leave us alone

Egyptisk protestsang 1919

 CS 130 (after Schulze, Die Rebellion der ägyptischen Fellahin. What I found in Arabic is this:
 https://web.archive.org/web/20190427205643/http://aafu.journals.ekb.eg/article_9340_dc170bd7808f08dc6d305f9052cab120.pdf

 {Wingate var “High Commissioner” i EG 1917-19}

بردون یا وینجیت 
بلدنا غلبت 
خدتو الشعیر 
وجمال وحمیر 
والقمح الكتیر 
اعتقونا 

طلبوا االعانة 
یا غلبي یانا 
شوفوا المدیر 
یاما لم كتیر 
من غیر تقدیر 
ارحمونا 

انفار تسافر 



وكمان عساكر 
سابوا الغیطان 
وراحوا المیدان 
لجبل لبنان 
في الخنادق 

قال بیلومونا 
شوفم رزونا 
لو ال العمال 
ما مثلھم حال 
وسط الرمال 
بالبنادق 

بردون یا وینجیت 
بلدنا غلبت 
قتلوا اوالدنا 
نھبوا بلدنا 
اخدوا دریسنا 
اعتقونا



Ḥasan al-Bannā | حسن البناSaʿd Zaghlūl

→ 1918/9: rett etter krigen: ønsket om å sende en delegasjon (wafd) til Paris avslått; lederen Saʿd Zaghlūl forvist til Malta (8 mars 19) 
 demonstrasjoner, streik, og angrep på brit. installasjoner og personal. 800 eg. døde :(Revolusjonen»: mars-april 1919 1919») ”ثورة ١٩١٩“ →
7. april: Saʿd Zaghlūl løslatt; i Paris 11. april: krever uavhengighet; får ikke støtte fra US; blir arrestert igjen og forvist til ʿAden, så Seychellene 
Sivile ulydighetskampanjer fortsetter 
1919-21: undersøkelseskommisjon (Milner-komm.) anbefaler å avslutte protektoratet 
→ 1922 begrenset uavhengig (dvs. utenriks, forsvar, Suez-kanal, og Sudan forblir under GB kontroll) 
1923: Saʿd Zaghlūl tilbake til EG 
1924: første valg: Wafd vinner absolutt flertall → Saʿd Zaghlūl EG første statsminister (men må gå av samme år pga. brit. press) 
videre: EG kjemper videre for full uavhengighet, tilstått i 1936 (men GB beholder kontroll over Suez-k. og SD) 
pol. elite representerer sos.-øk. bare en privilegert del; kulturelt vestlig orientert 
→ kobling av ‹elite› og ‹vestlig kultur› 
[*↖] 
→ Muslimbrorskap (MB)1928 appellerer til ‹våre egne› verdier, ‹vår egen› religion; 
tilhengere i den lavere middelklassen som finner ‹egenverdi›/selvbevissthet i MB budskap samt sosial støtte i MB nettverk 
forbinder ‹islam› med ‹aktiv patriotisme› = aktiv motstand mot britene (Suezkanal-sone) 



Saʿūdī Arabia | الدولة السعودية الثالثة



ʿAbd al-ʿAzīz 
Āl Saʿūd

 عبد العزيز

آل سعود

الملك عبد العزیز آل سعود في الكویت ١٩١٠ 
etablerer den «3. Saʿūdī stat» siden 1902 (der han erobrer al-Riyāḍ) 
bruker unitaristisk («Wahhābī») ideologi & beduiner (ikhwān = «brødre») til å utvide kontroll over store deler av Arab. halvøy mot rivaler



etter 1. VK (1926) erobrer Ḥijāz, fordriver al-Sharīf al-Ḥusayn / Hāshimitene 
Med Makka & Madīna under SA kontroll: ikhwān - beduiner ‹pasifiseres› + «Wahhābī»-religiøs begrunnelse for å bannlyse opprør (for å unngå fitna / splittelse)



Tyrkia | توركيه جمهوريتي 
→ Türkiye Cumhuriyeti



 Muṣṭafà Kemāl Pāşā 1918 مصطفى كمال پاشا

 Muṣṭafà Kemāl Pāşā {bildet fra 1918} مصطفى كمال پاشا ١٩١٨
krigshelt: dominerende figur i TR 

Muṣṭafà Kemāl Pāşā 1918 مصطفى كمال پاشا



(Republikansk) «Folkeparti»

(1925-46 enhetsparti)
etter endt uavhengighetskrig: 
1923 [vår] etablerer han «folkepartiet» (som i praksis eneste parti [til etter 2. VK]) 



Hovedstad 1923: 
fra İstanbul til Anḳara

til hjertet av det nå tyrkiske Anatolia

okt. 1923: hovedstaden: fra det multikulturelle, «osmanske» İstanbul til hjertet av det nå tyrkiske Anatolia (som hadde mistet ⅓ av befolkningen [deportasjoner, massakre, 
sult & sykdom, …])  
(symbolisk for : fra OR til TR)



Kalifat avskaffet (1924)

ʿAbd ül-Mecīd Ⅱ, den siste kalif

mars 1924: stortinget avsetter den siste kalif [→ og alle medlemmer av osm. dynastiet sendes i eksil] 
→ reaksjoner bl. muslimene ellers: kalifatsbevegelse i India; al-Sharīf al-Ḥusayn prøver å bli anerkjent som khalīfa; ʿAlī ʿAbd al-Rāziq (al-Azhar) argumenterer for at religiøs 
og politisk makt i Islam bør være atskilt (noe som vekket motstand og ga impuls for en mer bevisst ‹politisk islam›).



Modernisering som 
vestliggjøring

‹for å bli motstandsdyktige må vi bli moderne — dvs. som 
vesten, ikke som muslimsk fortid›: 

• avskaffer kalifat (1924) 

• forbyr ṣūfī-brorskaper 

• sekulariserer loven etter sveitsisk forbilde 

• nasjonaliserer religiøse stiftelser 

• etablerer statlig kontroll over alle religiøse institusjoner 

• påbyr vestlig klesdrakt (‹hattelov› 1925) 

• innfører latinskrift (1929) 

• ‹renser› språket fra arab. & pers. elementer 

• stemmerett for kvinner (1930/34) 

• etternavn påbudt (1934. Mustafa Kemal → Kemal Atatürk)

for å bli motstandsdyktige 
må vi bli moderne 
dvs som vesten 
→ «modernisering = vestliggjøring» 
TR mest radikal i dette: ↑



utkast til en tidlig statue av «Ġāzī Pāșā» [=Atatürk], 1926



25. nov. 1925 «hattelov» forbyr fez/turban  

“The interesting fact … is that of all the changes of the last four years, it attracted the most attention in the western world … [while] the many fundamental changes taking 
place in Turkey have been either unnoticed, criticized, or treated as unimportant … in Western papers.” (Ḫālide Edīb Adıvar | خالده ادیب) (CS 160)



1926: tyrk. Sovjetrepublikker innfører latinskrift 
1928: Tyrkia beslutter innføring av latinskrift (her: Atatürk 20. sep. 1928) 
1.1.1929:  det nye alfabetet blir obligatorisk i all offentlig kommunikasjon 
→ ‹avskjærer› de nye generasjonene fra osmansk-islamsk skrift-tradisjon/identitet.



Sabiha Gökçen

kvinnerettigheter: stemmerett [1930 kommunal; 1934 nasjonal] 
Sabiha Gökçen: Atatürks adoptivdatter; første kvinne i verden trent som jagerflyver.



En sterk leder som «frikjempet» sitt folk og samlet det som én nasjon i en sterk stat: 

Forbilde også i andre land, bl.a. (men ikke bare) i Persia: 
Pers. frimerke 1933/34



Persia → Īrān | ايران



 Reżā Khān رضا خان

1921 

↓ 
1925 

رضا شاه پهلوى 

Reżā Shāh «Pahlavī»

 Reżā Shāh رضا شاه
(med Atatürk 1934) 
Reżā Khān, offiser i (den tidl. russisk-ledde) kosakk-brigaden 
GB prøvde å bruke ham til å gjenopprette orden etter 1.VK-kaos, og mot sovyet. innblanding (kommunister i Āzerbāijān) 
Men han kuppet makten i 1921, sendte Aḥmed Shāh Qājār i eksil (1923 [cf. avskaffelse av OR sultanat nov. ’22]) og utropte seg selv til Shāh «Pahlavī» i 1925. 
Pol. delvis inspirert av Atatürk, men med mindre suksess (ikke samme status som Atatürk; geistlighet hadde mer innflytelse pga konstit. rev.; IR mer avhengig av 
oljeeksport og dermed av vestlig støtte)



Staten ekspanderer videre 
innover

• “Defensive developmentalism” 

• med utvidet statlig rolle og  

• importsubstitusjonspolitikk 

• infrastruktur 

• utdanningsvesen 

• styrker militær/etterretning for å kontrollere/undertrykke opposisjon

I både TR og IR: ↑



Staten ekspanderer videre 
innover

• økonomi: klasseforskjell øker 

• samfunn & kultur: mye vestliggjøring 

• militær & politi: represjon 

→ skaper opposisjon som krever rettferdighet & frihet, 
ofte i ‹islams› navn

noen (utilsiktede) konsekvenser: ↑ 


