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Osmannerriget og dens fald 

 

Hvem var Osmannerriget? Hvordan blev de etableret? Hvordan kan det være at de blev så 

succesfulde? Hvad var årsagerne til dens fald? Og hvilken betydning havde faldet, for landet? 

Vi vil kigge på disse spændende områder, for man taler stadig om Osmannertiden selv dagen i dag. 

Vil vi kigge på, hvorfor Osmannerriget under Sulayman den mægtige, blev så succesfulde, som de 

gjorde, hvad var det han gjorde. Og efter mange års sejre og erobringer, begynder de at gå tilbage 

og miste lande, hvordan kan det være? Vi vil kigge på de mest afgørende elementer, der gjorde 

udslaget. 

Efter Osmannerrigets fald, opstår landet Tyrkiet. Så hvad betyd faldet? Hvilke ændringer kom der? 

Og hvilken retning tog det? Det er noget vi vil kigge på til sidst. 

 

Etablering af Osamannerriget 

 

Vi er tilbage i 1200 tallet, hvor Anatolien1 domineres af de tyrkiske seldjukker2. 

Dog svækkes deres styrke og autoritet, da de mongolske stammer, kommer ind i landet. På grund 

af dette, opstår der ustabilitet. Det betød nye muligheder for folk udefra, hvor flere stammer 

bosatte sig i det vestlige del af Anatolien blandt andet ghazierne3, nogle befandt sig allerede i 

regionen i slutning af 1200 tallet, en af dem var manden Osman. 

I 1301 besejrede han en byzantinsk hær, og efter sejren tilsluttede ghazierne til ham og de kaldte 

sig selv for osmannere4. 
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Det var start skuddet på en lang regerings tid, med en masse erobringer, sejre, økonomisk vækst, 

blomstring af kunst, fremgang indenfor videnskaben, opførelse af store og smukke bygninger og 

moskeer.  

 

 

Osmannerriget bestod helt frem til 1922, hvor det faldt. Styreformen var det man kalder 

monarkisk5 med en kejser (Sultan) som statsoverhoved. Statsreligionen var sunni Islam. 

Riget bredte sig over den vestlige del af Asien, den sydøstlige del af Europa samt Nordafrika. I de 

første ca. 100 år skiftende hovedstæder i det, der i dag er det vestlige Tyrkiet. Fra 1459 og frem 

havde riget hovedstad i Istanbul, tidligere kendt som Konstantinopel6. Den nye hovedstad hed nu 

Istanbul. 

Hvordan blev de så succesfulde især i 1500 tallet? 

 

Under Sultan Sulayman den store (1520-66), nåede Det Osmanniske Rige sit højdepunkt. Riget 

omfattede store dele af Sydøsteuropa, Mellemøsten, Nordafrika, og den Arabiske Halvø. I 1529 og 

1683 nåede man helt frem til Wien7.  

Der var flere grunde til deres succes, blandt andet fordi de var militært stærke, de udnyttede de 

europæiskes interne konflikter og svagheder. Man havde en meget god og balanceret struktur, 

imellem sultanen, militæret og folket. Med hensyn til økonomien, fik man skatter og afgifter fra 

undersåtterne, som til gengæld oplevede retfærdighed i samfundet og, hvor alt nærmest 

fungerede godt. 
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Under Suleyman den 1., som reagerede fra 1520 til 1566, begyndte man at erobre mere og mere. I 

1521 blev erobret, i 1526 blev Ungarn besejret. Derfor blev størstedelen ag Ungarn en del af 

Osmannerriget
9. Rhodos (ved middelhavet) blev erobret i 1522. Derefter blev Irak blev erobret i 

1539.  

 

Udover den militære front, havde Suleyman den 1. udrettet en masse. Han havde blandt andet 

oprette et stort køkken, hvor 10.000 blev brødfødt hver eneste dag. Han byggede store bygninger 

og moskeer. Da folket fik retfærdighed, føde og tryghed, havde Suleyman den. 1 folkets støtte, og 

på den måde blomstrede hele samfundet sammen. Det hele fungerede simpelthen. 
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Hvad var årsagerne til Osmannerrigets fald? 

Mange historikere mener at deres nedtur begyndte i 1600-tallet. Der var mange årsager til 

Osmannerrigets nedtur: Økonomiske svagheder i systemet, svage sultaner, fjendtlig holdning til 

reformer, videnskab og ny teknologi og konkurrencen fra et Europa, der i 1600-tallet udviklede en 

langt mere slagkraftig krigsmaskine en Osmannerrigets. 

Især i 1683, hvor Det Osmanniske Rige forgæves forsøger at indtage Wien. Det lykkedes ikke, og 

herfra stoppede deres ekspansion11. 

 

Andre mener at deres nedtur begyndte allerede tilbage i 1571, hvor man tabte søslaget ved 

Leponto, da man forsøgte at indtage Rom. Den Osmanniske flåde led et stort tab. Det var første 

gang i over 150 år, at osmannerne led et nederlag.  

Geografisk set var der også set andet problem, rigets udstrækning var i 1600-tallet over 2.000.000 

km over 2.000.000 km2(12). Det var et problem, fordi at man skulle have mange ting til at gå op i en 

højere enhed. Man havde en stor hær i Centraleuropa, en dyr flåde opererede i Middelfart, man 

havde tropper engageret i Nordafrika, Det ægæiske Hav, Cypern og Det røde Hav. Man havde 

konstant behov for at forstærkninger, det var meget ressourcekrævende. 

Jo længere afstanden mellem Istanbul og de andre erobrede byer var, jo mere kompliceret blev 

logistikken. Der fandt en hændelse sted, som viser det meget godt. I 1566 angreb Suleyman den 

tysk-romerske kejser, det varede 80 dage at nå frem til Donau, og forplejningen af hæren krævede 

en konvoj på 24.000 kameler13. 

Udover det, begyndte at janitsharkorpset at blive korrupte i begyndelsen af 1800-tallet, der var 

indre magtkamp i Det Osmanniske Rige og på grund af den stigende priser på dagligvare, var der 

mange plyndringer der blev begået. Samfundet blev forandret, det gik udover købmænd og 

entreprenører. Tidligere var fremmede blevet opmuntret til at slå sig ned, men nu begyndte de at 

flygte. 
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Det Osmanniske Rige blev kaldt for ”Europas syge mand” i 1800-tallet. Det var på grund af at rigget 

var præget af både indre og ydre opløsning. Osmannerne var meget fremme, hvad angår 

teknologi, videnskab osv. men de var begyndt med at komme bagud, de kunne ikke følge 

udviklingen. Og magthaverne i Europa opfattede Osmannerne som svage.  

Efter en længere periode med en masse ustabilitet, korruption og svage sultaner blev den sidste 

sultan afsat i 1922, en slægtning af ham overtog midlertidigt kalifværdigheden, men i 1924 blev 

også den afskaffet. Da den græske konge Konstantin i 1922 trængte dubt ind i Lilleasien, tilføjede 

Mustafa Kemal ham et afgørende nederlag. Det gjorde at Mustafa Kemal blev set som landets 

frelser, og han blev også kaldt ”Ataturk”, som betød tyrkernes fader. 

Det betød at Mustafa Kemal kom til magten, og en periode med Det Osmanniske Rige på over 600 

år, er nu afsluttet. 

 

Hvilken betydning havde faldet for landet? 

 

For det første blev landet Tyrkiet mindre, end hvad det var under Det Osmanniske Rige. Man 

opgav at generobre de lande man havde tabt. Mustafa Kemal begyndte at tænke på, hvordan 

landet skulle være. Man kan sige at landet gennemgik en del ændringer, blandet blev hohedstaden 

Ankara. Og at kalifatet blev ophævet. 

Så hvad var det Mustafa Kemal ville opnå? Man kan sige, at han havde tænkt sig at ændre landet 

fuldstændigt, hvor det religiøse spiller en rolle til det sekulære-model. Og opnåede han også. Han 

ville ligeledes modernisere landet og gøre det ”europæisk”. 

 

 Så man kan konkludere at Det Osmanniske Rige, har spillet en stor rolle internationalt i mange år. 

De blev etableret tilbage i 1300-tallet med Usman i spidsen. De blev succesfulde især midt i 1500-

tallet med Suleyman den store som sultan. De eurobrede en del lande, da de var økonomisk 

stærke og havde et stærkt hær. Men indre splittelse og magtkampe, gik det nedad. Man tabte 
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nogle slag og man blev svækket. Grunden til deres fald, var blandet andet korruption, svage 

sultaner og indre magtkamp. Det Osmanniske Riges fald 1922, betød blandet andet at Mustafa 

Kemal kom til magten. Han erstattede kalifatet med et sekulært styre. Man adskilte stat og 

religion, han ændrede en del i landet. 
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Noter 

1. En region i Sydvestasien (En del af Tyrkiet i dag) 

2. En turkmensk slægt 

3. Ghazier var troskrigere for Islam, som blandt andet kæmpede imod byzantinske rige. 

4. Kilde: Det er fra denne artiken: http://natmus.dk/historisk-viden/verden/asien/osmanniske-

rige/ 

5. Det betyder enestyre. 

6. Kilde: http://www.faktalink.dk/titelliste/osma/osmahele 

7. Kilde: http://natmus.dk/historisk-viden/verden/asien/osmanniske-rige/ 

8. Kilde: Billedet på side 3, er fra: http://prinl.weebly.com/suleiman-is-biography.html 

9. Kilde: Det kan man læse her: 

http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%C3%B8sten/Osmanniske_rige_til_ca._17

00/Osmannerriget 

10. Kilde: Billedet på side 4 er fra: http://historienet.dk/krig/store-krigsprofiler/tyrkerne-knuste-

konstantinopel 

11. Kilde: http://www.faktalink.dk/titelliste/osma/osmahele 

12. Kilde: Det ved jeg fra bogen ”Tyrkiet” side 25. 

13. Kilde: fra bogen ”Tyrkiet” side 25.  
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English summary: 

 

The article is about whom the Ottoman Empire was and how they were established. 

And it is upon whom Sultan Suleyman was, as it was during his time, the Ottoman Empire 

flourished in earnest. It was during his time that experienced Ottoman peak. 

But after a while, it went down to them, they lost some battles. It began to get inner power 

struggles among the Sultans. 

It was so weakened that, the Ottoman Empire fell in 1922. And the consequence of this, was that 

Mustafa Kemal came to the power. 

And he made sure to make the country a secular country where separate state and religion. 

 

 


