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planında ve 5000 kişi alabilecek büyük
lükte bir caminin yaptırılması için Auburn 
Kur'an-i Kerim Course and lslamic Cul
tural Centre öncülüğünde başlatı!an ça
lışmalar son merhalesine varmış olup 
caminin inşası tamamlanmak üzeredir. 
Avustralya· da Türkler'in kurdukları dini 
ve sosyal amaçlı derneklerin sayısı. ço
ğu Victoria ve Yeni Güney Galler'de ol
mak üzere yirmi dört tanedir. Bu der
neklerin çoğu da 16 Nisan 1986 tarihin
de "Avustralya Türk islam Cemiyetleri 
Birliği" adı altında kurulan. bir yıl sonra 
ise adı "Avustralya Türk İslam Federas
yonu" şeklinde değiştirilen kuruluşun 

çatısı altında toplanmıştır. 

Ülke geneline yayılmış dernek ve is
lam merkezlerini bir çatı altında topla
mak amacıyla 1964 'te Avustralya İslam 
Dernekleri Federasyonu (Australian Fede
ration of lslamic Societies: AF! S) kuruldu; 
1976' da ise adı Avustralya islam Kon
seyleri Federasyonu (Australian Federati
on of lslamic Councils) şeklinde değiştiril
di. Eyaletlerde dernek ve merkezlerin 
birleşmesiyle İslam konseyleri. yedi is
lam konseyinin birleşmesiyle de Avust
ralya islam Konseyleri Federasyonu doğ
muştur. Avustralya hükümetinin bütün 
müslümanların bir üst kuruluşu olarak 
kabul ettiği AFIC, ülkede islami hizmet
leri organize etmekte, çeşitli müslüman 
ülkelerden din görevlisi getirtmekte, bun
larla anlaşmalar yapmakta ve en önem
lisi Avustralya'dan islam ülkelerine ih
raç edilen etierin islami esaslara uygun 
biçimde kesilmelerini sağlayarak üzer
lerine "helal" damgası vurmakta ve rad
yo-televizyonda çeşitli programların ya-
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pımında etken olmaktadır. Faaliyetleri
ni petrol zengini islam ülkelerinden al
dığı yardımlarla yürütmekte olan AFIC'in 
merkezi Melbourne'dadır ve içerisinde 
Türkçe, ingilizce, Arapça ve Sırpça yazı
ların yer aldığı Minaret adlı aylık bir der
gi yayımlamaktadır. Milli nitelikte ikinci 
teşkilat, ülkedeki üniversite ve kolejler
de okuyan müslüman öğrencileri aynı 

çatı altında toplayan Avustralya Müslü
man Öğrenciler Federasyonu'dur. Öğren
cilerin her türlü meseleleriyle ilgilenen 
bu teşkilat kamplar düzenlemekte, tatil 
ve pazar günleri islam dini ve kültürüy
le ilgili kurslar tertip etmektedir. Mer
kezi Sydney'de olan Avustralya Müslü
man Öğrenciler Federasyonu Lig ht adın
da bir mecmua çıkarmaktadır. Ayrıca 

Türk dernekleri tarafından çıkarılan çe
şitli Türkçe gazete ve dergiler de bu
lunmaktadır. 

Dini eğitim ve öğretim verecek özel 
okulların açılması için AFIC'in teşebbüs
leri ve Suudi Arabistan ' ın desteğiyle Mel
bourne'da Melik Halid islam Okulu (King 
Khalid Islami c School) açılmış ( 1983) ve 
Sydney'de de Melik Fahd islam Okulu'
nun (King Fahd ısıamic School) tesisi için 
faaliyetlere başlanmıştır. Müslümanlığı 

kabul etmiş olan Avustralyalılar da ken
di aralarında bir dernek oluşturarak is
lami bir okul açma konusunda çalışma
larını sürdürmektedirler. 

Avustralya'da doğrudan İslamiyet, şar
kiyat ve türkiyat sahalarında öğrenim ve
ren veya araştırma yapan kuruluş yok
tur. Sydney Üniversitesi'nde Sami Diller 
Bölümü'nde "İslami çalışma" adıyla bir 
ders okutulmakta, ayrıca Melbourne Üni
versitesi Ortadoğu incelemeleri Bölü
mü'nde de İslamiyet'le ilgili bilgiler ve
rilmektedir. Bunların yanında New Eng
land Üniversitesi ile Sydney Üniversite
sinde Arap dili bölümleri bulunmaktadır. 
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Yüzölçümü 83.857 km 2 olup 9" -1 T do
ğu boylamları ile 46" -49" kuzey enlemle
ri arasında yer alır. Doğu-batı doğrultu
sunda uzunluğu SOO kilometreden faz
la ise de kuzeyi ile güneyi arasında 30-
80 km. mesafe bulunmaktadır. Komşu 
olduğu ülkeler kuzeyde Almanya, Çekos
lovakya, doğuda Macaristan. güneyde Yu
goslavya, İtalya, batıda ise Liechtenstein 
ve isviçre'dir; denize kıyısı yoktur. Avus
turya Cumhuriyeti Burgenland, Karnten 
(Carinthia). Aşağı Avusturya, Yukarı Avus
turya, Salzburg, Tirol. Steiermark (Styrie). 
Vorarlberg ve Viyana eyaletlerinden mey
dana gelen dokuz üyeli bir konfederas
yondur; başlıca şehirleri ise başkent Vi
yana, Graz, Linz, Salzburg, lnnsbruck ve 
Klagenfurt 'tur. 1986'da 7.552.000 olan 
nüfusunun çoğunluğunu Avusturyalılar 
teşkil eder (% 95 ı 

I. FiZiKI ve BEŞERI COGRAFYA 

Avusturya Avrupa'nın en dağlık ülke
lerinden biridir ve topraklarının % 70 'ini 
Alp dağları kaplar. Bu dağlar üç sıra ha
linde uzanır ve aralarında bulunan aynı 
doğrultudaki vadilerle birbirinden ayrı

lır. Alpler'i oluşturan üç sıradan kuzeyde 
ve güneyde bulunanı kalker yapıdadır; 



ortadaki sıra ise billOrlu kayalardan mey
dana gelmiştir. Yer yer buzullarla kaplı 
Avusturya Alpleri 'nin en yüksek noktası, 
merkezi kesimde bulunan Grossglockner 
zirvesidir 13798 m ı. Kuzeydoğudaki Vi
yana havzası alüvyonlu topraklardan ve 
tepelerden müteşekkil alçak bir bölge 
olup doğusundaki Macar ovalarının de
vamı görünümündedir. Ülke yüzeyinin 
yaklaşık % 20'si kadar bir alanı kapla
yan bu bölgede yükseklikler 400-500 m. 
arasında değişir. Bu iki bölgeden farklı 
jeomorfolojik yapıdaki bir bölge de ülke 
yüzeyinin % 1 O kadarını kaplar ve ku
zeyde bulunur. Bu bölge Tu na · nın gü
neyden aldığı kollar tarafından yarıl

mış alçak tepeler ve platolar halindedir. 
Avusturya sınırları içinde batıdan doğu
ya doğru 300 kilometreden fazla bir me
safe kateden Tuna, Avrupa'nın Volga'
dan sonra ikinci büyük nehridir ve üze
rinde yoğun biçimde taşımacılık yapılır. 
Batıdan gelen nehir gemileriyle mavna
lar, Viyana 'daki ana kol ve kanalları da 
geçmek suretiyle Karadeniz'e ulaşabilir
ler. inn, Salzach ve En n s Avusturya· nın 
diğer büyük akarsularıdır. Viyana'ya ka
dar olan kesimde tam bir Alp rejimi gös
teren Tuna sularının en yüksek seviyesi 
haziran ve temmuz aylarına , en düşük 
seviyesi ise kış ayiarına rastlar. Macaris
tan sınırındaki Neusiddler ve İsviçre-Al
manya sınırındaki Konstanz önemli büyük 
göllerdir. Bunların dışında ülkede özel
likle dağlık kesimlerde birçok buzul gö
lü vardır. 

Avusturya'da genel olarak yıllık sıcak
lık farkının fazla olduğu karasal bir ik
lim gözlenir. Orta kesimde yağışlar kar 
şeklindedir ; büyük vadilerde kuru ve sı-
cak fön rüzgarı eser. Alp dağlarının ya-
ğışları engellemesi sebebiyle Tuna neh
rinin bulunduğu Kuzey Avusturya daha 
az yağış alır. Yazlar s ı cak, kışlar sert 

daha çok Alp dışı bölgelerde yoğunluk 
kazanır; özellikle Viyana havzası en yo
ğun olduğu kesimdir. Bütün ülke halkı
nın dörtte birine yakını Viyana ile bu 
şehrin yakın çevresinde yaşar. Nüfusları 
1 OO.OOO'in üzer inde olan beş büyük şe
hir Viyana 11 5 milyon), Graz 1243 000), 
Linz 1200.000), Salzburg 1139 0001 ve lnns
bruck'ta 1 ı 17 000) yaşayanlar ülke nü
fusunun aşağı yukarı üçte birini oluştur
maktadır. Nüfus artış oranı son dere
cede düşük olan Avusturya'da kalkınma 
hamlesi hızlıdır. Nüfusunun % 42 kada
rı endüstri sektöründe çalışır. Ülkede 
daha çok yüksek düzeyde uzmanlaşmış 
olan, faaliyetleri çeşitli küçük endüstri 
kollarının gelişti rilmesi yoluna gidilmek
tedir. Son yirmi yılda gelişme gösteren 
en faal kollar kimya, kağıt ve ağaç en
düstrisidir ; giyim endüstrisi de bunları 
takip eder. Kuzeydeki Linz-Wels-Steyr 
üçgeni ülkenin en önemli endüstri alan
larından biridir. Burada gübre, ilaç, ma
kine ve otomotiv endüstrisi bulunur. En
düstrinin bu üçgen dışındaki başlıca top
lanma alanı da Viyana ve çevresidir. De
miryolu, vagon, elektrikli aletler, giyim, 
mücevher, porselen gibi muhtelif ağır ve 
hafif sanayi kolları Viyana ve çevresin
de yoğunlaşm ıştır. Ülkenin en önemli 
petrol rafinerisi de Viyana yakınındaki 
Schwechat'tadır. Bu iki toplanma alanı 
dışında Graz çevresindeki teknik aletler 
ve dokuma endüstrisi, Konstanz gölü 
kıyısındaki Bregenz'de görülen ve daha 
çok turizm amaçlı olan dokuma, nakış, 

dantel endüstrisi ve Klagenfurt'ta top-

Avustu rya 
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geçer. Orman varlı ğı yönünden Avru- 490 ı-~~--r--'7---"::---+--
pa'nın en zengin ülkelerindendiL En 
yaygın ağaç türü ladin olup yüksekler
de de çam bulunur. Dağlık bölgelerde 
dağ keçileri, dağ sıçanı (alpine marmot), 
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!anmış orman endüstrisi zikredilmeye 
değer faaliyetlerdir. 

Yer altı servetleri açısından Avustur
ya toprakları özel bir önem taşır ve bu
rada maden işletmeciliğinin çok eskiye 
inen bir tarihi vardır. Ağır endüstrinin 
başlıca ham maddelerinden olan demir 
çok eskiden beri Steiermark eyaletinde 
işletilmektedir ; bugün ise Karnten'de
ki yataklar daha önemlidir. Demirin bu
lunuşu yanında ülkede ve özellikle yi
ne Steiermark, Burgenland ve Karnten 
eyaJetler inde linyit yataklarının da bu
lunması ağır demir endüstrisinin geliş
mesini sağlamıştır. Bu sonuncu eyaJet 
Avusturya madenciliğinde en ön planda 
gelmekte ve bütün ülkede çıkarılan de
mirin % 90'ından, linyitin ise % SO'sin
den çoğu ve magnezitin de % 40'ı bu
radan elde edilmektedir. Avusturya'nın 
petrol yatakları Viyana havzasının ku
zeybatısında Çekoslovakya sınırı yakın

larındadır ve üretime 193S'te başlan

mıştır. Başlıca petrol üretim merkezleri 
Gaiselberg ve Zisterdorf'tur ; bu kesim
de ayrıca doğal gaz üretimi de yapıl

maktadır. 

Avusturya'da faal nüfusun üçte biri 
tarım sektöründe çalışır. Ekili dikili kı

sımlar ülke topraklarının beşte birinden 
biraz fazla yer kaplar ve büyük kısmı 
Alp dışı alanlarda bulunur. Burgenland, 
Tuna vadisi ve Viyana havzaları ülkenin 
başta gelen tarım alanlarıdır. En fazla 
yer kaplayan ekin tahıl türüdür ve bu 
kategori içinde arpa birinci , buğday 

ikinci sırada gelir. Patates ve şeker 

14° 160 

geyik ve tavşan gibi çeşitli av hayvanla- 48o r--.c..r-~.L.;-...;-...:_TT--c,.....----1----...:,.-l=S~ıHJ-+rl--rc=~;:r{~~ 
rı yaşar. Dağ, tabiat ve av turizmi ülke
de çok yaygındır. 

90/km 2 olan nüfus yoğunluğu komşu 
ülkeler inkinden daha azdır (İ sv i çre 159, 
Çekoslovakya 121 , Almanya 217, Macari s-

47
o ~ı 

tan 114, !talya 190, Liechtenstein 169, Yu- ı--'f~f'h-
goslavya 91 ı. Bu azlı k her şeyden önce 
ülke yüzeyinin dörtte üçüne yakın bir 
kısmının yüksek dağlarla kaplı olması
nın bir sonucudur. Avusturya'da nüfus 
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pancarı, kapladıkları alan bakımından 

ön sıralarda olmadıkları halde, tarımsal 
üretim miktarı göz önüne alındığında 

ilk iki sırayı işgal ederler. Elde edilen 
tarım ürünleri ülke ihtiyacının ancak % 
80 kadarını sağlayabilmektedir. Geniş 

dağ otlaklarının mevcudiyeti hayvancılı
ğı geliştirmiştir. Peynir ve sığır eti baş
ta olmak üzere çeşitli hayvansal ürün
ler ülke ihtiyacını karşıladığı gibi dışarı
ya da satılmaktadır. Süt üretiminin faz
lalığı buna bağlı endüstriyi de geliştir

miştir. Daha çok makine aksamı, demir 
çelik mamülleri, dokuma ürünleri, kim
yasal maddeler, kereste ve kağıt ihra
catı yapılır ; buna karşılık besin ve yakıt 
maddelerinin bir kısmı ithal edilir. 

Turizm ülke ekonomisinde önemli bir 
yer tutar. Özellikle kış sporları Avustur
ya'yı Avrupa'nın bu konudaki en önemli 
ülkesi durumuna getirmiştir. Ülkenin 
en önemli turistik yöresi olan Tirol böl
gesinde çalışan nüfusun üçte birinden 
fazlası turizmle ilgili iş kollarında hiz
met vermektedir. 
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IJll!llıl AHMET ERTEK 

Il. TARİH 

Habsburg hanedam idaresi altında 

XVI-XX. yüzyıllar boyunca Avrupa'da Os
manlı imparatorluğu'nun kuzey ve ku
zeybatı komşusu olan Avusturya, Mu
kaddes Roma Cermen (Alman) impara
torluğu bünyesinde Türkler'le doğrudan 
mücadeleyi üstlenmek zorunda kalan 
bir arşidüklük olmuş ve 1804-1867 ara
sında Avusturya imparatorluğu, 1867-
1918 arasında da Avusturya-Macaristan 
imparatorluğu (Çifte Monarşi, Tuna Monar
şis i ) adlarını taşımıştır. 1526 Mo h aç Mey
dan Savaşı sonunda Macar Krallığı'nın 

yıkliması ile Macaristan'ın kuzey ve ku
zeybatı kısımlarının Avusturya'nın elin
de kalması, XVI. yüzyıl boyunca devam 
edecek olan Osmanlı-Avusturya müca
delelerinin başlıca sebebini teşkil eder. 
1 529' daki Türk ilerleyişinin Viyana ön
lerine kadar gelmesiyle birlikte, Avus
turya arşidükleri ve Alman imparatorla
rı olarak Habsburglar bu ilerlemenin ağır 
yükünü çekmek ve uzun süre, Türk ta-
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rafının "haraç", karşı tarafın ise "ulula
ma hediyesi" (munus honoriarium) adını 
verdikleri bir çeşit vergiyi ödemek zo
runda kalmışlardır. Türkler'e karşı sür
dürülen mücadelenin XVI. yüzyıldaki tek 
galibiyeti olan ve Habsburglar'ın da da
hil bulundukları hıristiyan ittifakının ine
bahtı'da sağladığı deniz zaferi ( 1571 ). 
Osmanlılar' la sınır savaşlarını sürdüren 
Avusturya'ya bir fayda sağlamamıştır. 

Osmanlılar'a karşı, XVI. yüzyılın ortala
rından itibaren zayıf da olsa belirmeye 
başlayan, müstahkem mevkiler ve mü
dafaa görevini üstlenmiş özel statülü 
iskanlarla geliştirilen ve XVII-XVIII. yüz
yıllarda tam bir askeri sınır halinde olu
şumunu tamamlayan bir savunma zin
ciri, bütün Osmanlı-Avusturya sınırı bo
yunca uzanmaktaydı. Türkler'e karşı di
renişte önemli ve tarihi hizmetler gören 
bu savunma hattı. iki düşman dünya 
arasında uzanan sınır bölgeleri boyunca 
zamanla sadece yeni bir ahali tipinin 
oluşmasına yol açmakla kalmamış, aynı 
zamanda Osmanlı serhadlerinin de -özel
likle Bosna'da görüldüğü gibi- benzeri 
bir askeri teşkilat ile organize edilme
sinde etkili olmuştur. Bu dönemde sı

nırda meydana gelen çarpışmalar kolay
lıkla büyük savaşların sebepleri olabil-

Kanüni sultan Süleyman ' ı n Kral 1. Ferdinand'a gönderdiği 

1541 tarihli bir mektubu (Hans-. Hof- und Staats Arch!- Viyana) 

(f-

mekteydi. 1593-1606 arası devam eden 
ve Avrupa'da "Uzun Türk savaşları" adıy
la anılan savaş, nihayet Zitvatorok (Zsitva 
Toro k) Antiaşması ( 1606) ile sona ermiş
tir. Buna göre padişah, yalnız protokol 
yönünden de olsa imparatorun kendi
siyle eşit olduğunu kabul etmiştir. Avus
turya'nın senelik ödemelerine son veril
mesi ve artık yavaş da olsa kuwet den
gesinin sağlanmaya başladığına dair işa
retler taşımas)ndan dolayı Zitvatorok, 
Avusturya -Osmanlı münasebetlerinde 
bir dönüm noktası teşkil eder. 

İki ülke arasında alışılagelmiş küçük 
bazı sınır olayları dışında birçok defalar 
uzatılan Zitvatorok barış hali, nihayet 
Avusturya'nın Erdel'in iç meselelerine 
müdahalesi üzerine 1662'de yeniden bü
yük bir silahlı mücadeleye dönüşmüş
tür. Raumund Graf von Montecuccoli'nin 
Köprülüzacte Fazı! Ahmed Paşa kuman
dasındaki Osmanlı kuwetlerini Raab ır

mağı kıyısındaki St. Gotthard'da yenil
giye uğratmış olmasına rağmen Vasvar 
Antiaşması ( 1664) ile Avusturya, Uyvar 
gibi önemli serhad kalelerinden bazıla
rını elden çıkarmak zorunda kalmıştır. 

Erde! ile Macaristan'daki gelişmeler ve 
Avusturya'nın batı cephesinde Fransa 
tarafından sıkıştırılması , yirmi yıl sonra 
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın elin
de yeni ve büyük bir savaşın sebebi ol
du. ll. Viyana Kuşatması ile başlayan ve 
Avrupa'da "Büyük Türk savaşları" ( 1683-
1699) adıyla bilinen bu savaşlar. hıristi
yan dünyasının Türkler'e karşı ittifak 
etmesine vesile teşkil etti. Bu ittifak 
içinde Alman imparatorluğu'ndan baş
ka Papalık, Venedik, Rusya ve Lehistan 
devletleri de bulunmaktaydı. Viyana ba
şarısızlığından sonra gelişen bozgun bü
tün Macaristan'ın elden çıkmasının yanı 
sıra 1688'de Belgrad' ın da düşmesiyle 
doruk noktasına ulaşmış; Venedik Mo
ra 'yı, Rusya Azak Kalesi'ni zaptetmiş, 

Lehistan da son savaşta Türkler'e ter
ketmek zorunda kaldığı yerleri geri al
mıştır. Uzun mücadeleler ve bizzat ll. 
Mustafa'nın başında bulunduğu Osmanlı 

ordusunun Zenta'daki mağlübiyeti ( 1697). 
nihayet Türkler'i kayıplarını sineye çe
kecek bir barışa mecbur etmiş ve Kar
lofça Antiaşması (1 699) ile Osmanlı Dev
leti. 1690'da tekrar ele geçirdiği Belgrad 
hariç elinde tuttuğu yerlerden vazgeç
mek zorunda kalmış ve ayrıca Erde! ile 
Tımışvar (Banat) dışında kalan bütün Ma
caristan topraklarını da Avusturya'ya ter
ketmiştir. Karlofça, düşmanlarının dikte 
ettirmeye muvaffak oldukları ilk barış 
antiaşması olması bakımından Osmanlı-


