
1914 yılında Avusturya - Macaristan 
veliahdının Saraybosna'da bir Sırp sui
kastçı tarafından öldürülmesi Sırbistan'a 
karşı savaş ilanını kaçınılmaz kılmış , bu 
durum da mevcut ittifak sistemlerini 
harekete geçirerek ı. Dünya Savaşı'nın 

patlamasına yol açmıştır. Bu savaşta 

Osmanlı Devleti taraf olmadığı halde 
Almanya ile ittifak edip itilaf devletleri
ne karşı harp açmak suretiyle Avustur
ya-Macaristan'ın da müttefiki olmuş ve 
böylece savaşın ağır yükü altına girmiş
tir. Savaş her iki imparatorluğun da yı
kılması ile sonuçlanmış ve yüzyıllardır 

birbirlerini başlıca düşman olarak gören 
bu iki devlet. XVI. yüzyılda başlayan "si
lah çatışması"nı XX. yüzyılın başlarında 
Galiçya cephesinde bir "silah dayanış

ması"na dönüştürüp dost ve müttefik 
olarak yerlerini kendilerinden doğacak 
olan Avusturya ve Türkiye cumhuriyet
lerine bırakarak tarih sahnesinden bir
likte ayrılmışlardır. 
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M K EMAL BEYDiLLi 

Birinci Dünya Savaşı'ndan Sonra Avus

turya. ı. Dünya Savaşı ' na Almanya ve Os
manlı imparatorluğu saflarında katılan 
Avusturya- Macaristan imparatorluğu , 
savaş yıllarında barış için bazı teşebbüs
lerde bulunduysa da başarılı olamadı. 

imparatorluğun siyasi çatısı içerisinde 
yer alan Çekler ve Sırp-Hırvat-Slovenler'in 
1918'de bağımsızlık hareketlerini baş
latmalarına ülkenin içinde bulunduğu 

ekonomik zorluklar da eklenince impa
ratorluk sarsılmaya başladı. 21 Kasım 

1916'da ölen imparator ll. Joseph'in ye
rine geçen Karl. bağımsızlık taleplerini 
federal bir sistemin kurulacağı vaadiyle 
yatıştırmaya çalıştı . fakat bunun bir fay
dası olmadı. 18 Ekim 1918'de Paris'te 
Çekler tarafından kurulan geçici hükü
metin Çekoslovakya'nın bağımsızlığını 

ilan etmesinin ardından Macarlar da 24 
Ekim'de bağımsız bir devlet kurdukları
nı açıkladılar. Böylece dağılma sürecine 
giren imparatorluğun savaşa devamı im
kansız hale gelmiş ve mütarakeden baş
ka çare kalmamıştı. Bunun üzerine im
parator Karl'ın 3 Kasım 1918'de italyan
lar'la Villa Gusti'de mütareke imzala
ması imparatorluğun parçalanmasını da
ha da hızlandırdı. 29 Ekim'de Prag'da 
Çekoslovakya'nın. Zagreb'de de Sırp-Hır
vat- Sloven (Yugoslavya) Devleti'nin ku
rulduğunun ilan edilmesi üzerine Avus
turya Almanları da 30 Ekim'de Avustur
ya Cumhuriyeti 'ni kurdular. Ardından 
kasım ayında Macaristan Cumhuriyeti'
nin kurulduğu ilan edilince imparator 
Karl tahtsız kaldı. imparatorun 18 Ka
sım'da devlet işlerinden çekildiğini açık
lamasıyla imparatorlukla birlikte hane
dan da tarihe karışmış oldu. 

Türkler tarafından 1683'te çizilen Viyana şehir planı 

(Viyana Kent Tarihi Müzesi) 

AVUSTURYA 

Savaştan sonra Avusturya müttefik
lerle Saint-Germain Barış Antiaşması'nı 
imzaladı (ı o Eylül ı 9 ı 91 Bu antlaşmaya 
göre Macaristan. Çekoslovakya ve Yu
goslavya'nın bağımsızlığını tanıyor. Mil
letler Cemiyeti'nin muvafakatİ olmadan 
Almanya ile birleşmemeyi, mecburi as
kerliği kaldırmayı ve orduyu 30.000 kişi 
ile sınırlandırmayı kabul ediyordu. 

16 Şubat 1919'da yapılan seçimler so
nunda oluşan kurucu meclisin hazırla

mış olduğu yeni anayasa 1 Ekim 1920'
de yürürlüğe kondu. Bu anayasaya gö
re Avusturya Federal Cumhuriyeti do
kuz eyalerten oluşuyordu. Devlet konse
yi kaldırılıyor ve iki meclisli (federal mec
lis : Sundesrat ile milli konsey: Nationalrat) 
bir yasama organı öngörülüyordu. Cum
hurbaşkanı her iki meclis üyeleri tara
fından dört yıllık bir süre için seçilecekti. 
Anayasanın getirdiği sisteme göre 1920'
de yapılan seçimlerde sosyalistlere kar
şı üstünlük sağlayan sosyal hıristiyanlar 
1938'e kadar iktidarda kaldılar. 

Tarım bakımından büyük potansiyele 
sahip Macaristan'ın ayrılması Avustur
ya'nın ekonomisini olumsuz şekilde et
kilemiştir. Bu yüzden. sadece Alman un
suruna dayanan Avusturya Cumhuriyeti 
1920 ·li yıllarda ekonomik bakımdan cid
di sıkıntılarla karşı karşıya geldi. Saint
Germain Antiaşması'nın gerektirdiği ta
mirat borcunun ülke ekonomisine getir
diği yük, Milletler Cemiyeti kanalı ile dı
şarıdan alınan ekonomik yardımlarla gi
derilmeye çalışıldı ise de bu yardımların 
1926'da son bulması ve 1929'da ortaya 
çıkan ekonomik kriz ülkeyi iflasın eşi

ğine getirdi. Bunun üzerine Almanya ile 
bir gümrük birliğine gitme mecburiyeti 
doğdu (ı 9 Mart ı 93 ı 1 Fakat başta Fran
sa olmak üzere Çekoslovakya, ingiltere 
ve italya ile Milletlerarası Adalet Divanı 
bu gümrük birliğine karşı çıktılar . Saint
Germain Antiaşması'nın Almanya ile iliş
kileri ileri götürmesine imkan verme
mesi, Avusturya'yı italya ile ilişkileri ge
liştirmeye yöneltti ve 1930'da iki devlet 
arasında bir dostluk antiaşması imza
landı. Bu antlaşma ile italya'nın bu ül
kedeki nüfuzu artarken Avusturya fa
şistleri de italya'dan yardım gördüler. 
Öte yandan Almanya'da Hitler'in iktida
ra gelmesinden ( ı 933) sonra Avusturya 
nazileri de faaliyetlerini arttırarak Al
manya ile birleşme fikrine taraftar top
ladılar . 1932'de şansölye (başbakan) olan 
E. Dollfuss sosyalistlere ve nazilere kar
şı savaş açarak Nazi Partisi'ni yasakladı 
( ı 9331 Sosyalistlerin silaha sarılması ile 
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patlak veren iç savaş, Dollfuss'un parla
mentoyu feshedip diktatörlüğünü ilan 
etmesine imkan verdi. Dollfuss'un nazi
lerin gerçekleştirdiği hükümet darbesin
de öldürülmesi ( 1934) üzerine yerine K. 
Schuschnigg şansölye oldu. Schuschnigg 
de nazilere karşı savaş açtıysa da Hit
ler'in desteği Avusturya nazilerinin güç
lenmesini sağladı. Özellikle Almanya'nın 
Avusturya'yı ilhak (Anschluss) konusun
da kendisinden çekindiği bir devlet olan 
İtalya'nın Habeşistan'ı işgal etmesi (1935). 
Uzakdoğu'da Japonya'nın yayılınacı fa
aliyetleri karşısında Milletler Cemiyeti'
nin hiçbir şey yapamaması, Hitler' i ilhak 
konusunda cesaretlendirdi ve 1937'den 
itibaren Avusturya nazileri faaliyetleri
ni daha da arttırarak yeni bir hükümet 
darbesi teşebbüsünde bulundular. 

Hitler barışçı yollarla Avusturya'nın il
hakını gerçekleştirmek için baskıya yö
neldi ve Schuschnigg'i ülkesine davet 
ederek kendisine yedi maddelik bir ül
timatom verdi. Avusturya şansölyesi ça
resizlik içinde, Hitler'in, Avusturya nazi
lerinin lideri Seyss-lnquart'in İçişleri ba
kanlığına getirilmesi isteğini kabul et
mek zorunda kaldı. Schuschnigg'in, ülke
sine dönünce halkın ilhakı isteyip iste
mediğini belirlemek için 13 Mart 1938'
de plebisit yapılacağını açıklaması Hit
ler'i askeri müdahaleye yöneltti ve 11 
Mart günü Hitler bir nota ile şansölyenin 
çekilmesini ve yerine Seyss- lnquart'in 
tayin edilmesini istedi. Schuschnigg ça
resizlik içinde Hitler' in isteğine boyun 
eğdi ve Cumhurbaşkanı Wilhelm Miklas 
da Seyss-lnquart'i şansölyeliğe tayin et
ti. Alman orduları bu sırada Avusturya 
sınırını geçerek ülkeyi işgal etti. 12 Mart 
günü Avusturya Alman işgali altına gir
miş ve bundan böyle Almanya'nın (lll. 
Reich) üstmark adıyla yeni bir eyaleti 
haline getirilmiş oldu. Bu ilhak karşısın
da bütün dünya ciddi bir tepki göster
mezken İtalya da sesini çıkarmadı. Hit
ler 10 Nisan 1938'de Avusturya'da Al
manya ile birleşme konusunda göster
melik bir plebisit yaptırdı ve sonuçta oy
ların % 99'dan fazlası ilhaktan yana çı ktı. 

1938'den 194S'e kadar Almanya'nın 
işgali altında kalan Avusturya'da Sovyet 
ordularının Viyana'ya girmesinden (Nisan 
1945) sonra 27 Nisan 194S'te yeniden 
cumhuriyet kuruldu ve siyasi partilerin 
teşkilatianmasına izin verildi. 194S'ten 
19SS'e kadar müttefik devletlerin (Ame
rika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği, in 
giltere ve Fransa) denetiminde kalan Avus
turya· nın siyasi hayatına Sosyalist Parti 
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(Sosyalistische Partei Österreichs) ile Halk 
Partisi (Österreiche Volkspartei) hakim ol
dular. Kasım 1945 'te yapılan seçimler 
sonunda Sosyalist Parti · den K. Renner 
cumhurbaşkanı olurken Halk Partisi'n
den Leopold Filg de koalisyon hükümeti
ni kurdu. 1920 anayasası 1929'da yapılan 
değişikliklerle birlikte yürürlüğe kondu. 
1946-1952 yı lları arasında ülkede eko
nomik kriz yaşandı. Ağır sanayi ve ban
kacılık sektörleri millfleştirildi. 1948 ·de 
Amerika Birleşik Devletleri'nin yürürlü
ğe koyduğu Marshall Planı'ndan Avus
turya da faydalandı; ayrıca Birleşmiş Mil
letler Yardım ve Rehabilitasyon İdaresi'n
den (UNRRA) yardım aldı. 1953'ten son
ra şansölye J. Raab'ın uyguladığı piyasa 
ekonomisi sayesinde ekonomi düzetme 
yoluna girdi ve büyük bir hamle gerçek
leştirildi. 

1 S Mayıs 19SS'te Viyana'da dört müt
tefik devletle imzalanan Devlet Antiaş
ması (Staatsvertrag) ile Avusturya dış po
litikasında sürekli tarafsızlık çizgisinde 
bağımsız bir devlet oldu. Antlaşma ile 
dört müttefik devlet Avusturya toprak
larından çekilmeyi, egemenliğini ve il
hak öncesi sınırlarını tanımayı kabul edi
yorlardı. Ayrıca antlaşma Avusturya'nın 

herhangi bir siyasi ve askeri pakta gir
mesini, Almanya ile siyasi ve ekonomik 
birlik oluşturmasını. Habsburglar'ın ge
ri dönüşünü ve nazi teşkilatlarının ku
rulmasını yasaklıyordu . Bu antlaşmanın 
imzatanmasından sonra işgal kuwetleri 
ülkeden ayrıldılar (Ekim 1955) ve sürekli 
tarafsızlık ilkesi anayasa hükmü haline 
getirildi. 

Avusturya Cumhuriyeti bugün Birleş
miş Milletler'in ( 1955). Avrupa Konseyi'nin 
(ı 956) ve Avrupa Serbest Mübadele Bir
liği'nin ( 1960) üyesidir. 

Federal yapıda parlamenter bir cum
huriyet olan Avusturya Cumhuriyeti (Re
publik österreich) geniş yetkilere sahip do
kuz federe devletten (Viyana. Aşağı Avus
turya, Yukarı Avusturya, Burgenland, Karn
ten, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg) 
meydana gelmektedir. Devletin başında 
bulunan cumhurbaşkanı altı yılda bir 
halk tarafından seçilmektedir. İki meclis
li yasama organına (Bundesversammlung) 
sahip devletin 165 üyeli millet meclisi 
(Nationalrat) genel oyla dört yıllığına se
çilen üyelerden oluşur. Federal konsey 
(Bundesrat) ise federe devletlerin eyalet 
meclislerince (diyet) seçilen elli üyeden 
teşekkül eder. Yürütme gücünü federal 
şansölye ile federal hükümeti oluşturan 

bakanlar temsil ederler. Bugünkü cum
hurbaşkanı 1986' da seçilen Kurt Wald
heim'dır. 
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~ DAVUT DuRSUN 

llL ÜLKEDE İSlAMiYET 

Avusturya'nın İslam dünyası ve kültü
rü ile münasebetleri çok eskilere kadar 
gider. Habsburg hanedam döneminde 
gerek Osmanlılar'la gerekse Mağrib'de
ki müslüman Araplar'la meydana gelen 
savaşlarda Avusturyalılar müslümanları 

az da olsa tanıma fırsatı buldular. Avru
pa'daki Osmanlı üstünlüğü çeşitli alan
larda Avusturya kültürünü etkilemiş ol
duğu gibi barış dönemlerinde kurulan 
ticari ve kültürel ilişkiler de Avusturya 
toplumunu müslümantarla karşılaştır

mıştır. 1674'lerde Viyana Üniversitesi'n
de Şark dilleri öğretiminin başlaması ile 
saray kütüphanesine İslam dünyasından 
yazma eser temini için bazı kişilerin gö
revlendirilmesi, İslam kültürünün tanın
ması yönünde atılan ilk adımları teşkil 
etmektedir. Avusturya ile İslam dünyası 
arasında ticari münasebetlerin gelişme
sinin bir sonucu olarak 1730'da Viya
na'da bir "müslüman tüccarlar koloni
si" nin kurulması, bu asrın sonlarına doğ
ru İmparator ll. Joseph'in müslümanlar 
için bir "müsamaha fermanı " yayımia

yıp (ı 782) İslam dinine hukuki bir statü 
kazandırması . müslümanların Avustur
ya'da hem tanınması hem de münase
betlerinin gelişmesi yönünde etkili ol
muştur. Berlin Kongresi ( 1878) ile Bos
na- Hersek'in Avusturya- Macaristan İm
paratorluğu ' na bırakılması, Avusturya
müslüman münasebetlerinde bir dönüm 
noktası oluşturmuştur. Böylece Avustur
ya - Macaristan İmparatorluğu sınırları 
içinde ilk defa müslüman nüfusa sahip 
bir eyalet ve onun yönetimi için farklı 

bir dini-adli düzenleme yapma ihtiyacı 

ortaya çıkıyordu . Bu amaçla imparator
luk Osmanlılar' ın eğitim ve adli düzeniy
le yakından ilgilenmeye başlamış ve bu
na göre. Bosna - Hersek eyaletinin baş
şehri olan Saraybosna'daki mahalli yö
netimin girişimi ve desteğiyle buradaki 


