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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 



eğitim sistemini yeniden organize et
miştir. 1883'te Viyana'da devlet matba
asında "Hanefi mezhebine göre islam'da 
evlilik hukuku", "islam'da aile hukuku" 
ve "islam'da veraset hukuku" gibi ko
nularda bazı kitapların basımı sağlandı: 
böylece Avusturyalı hukukçular ve bilim 
adamları islam hukukunu inceleme im
kanı buldular. 1893 'te Avusturya yöne
timinin desteğiyle Saraybosna ·da din 
dersi öğretmenlerinin yetiştirildiği bir 
"darülmuallimin ", kadıları yetiştirmek 

için bir "mekteb-i nüwab" ve 1918'de 
de "şeriat lisesi" açıldı . Bu okulda nor
mal lise programında bulunan dersler
den başka Arapça, islam kültürü ve is
lam tarihi gibi dersler okutuluyordu. Ay
rıca Bosna-Hersek liselerinde okututmak 
üzere ibn Hişam'ın es -Siretü'n -nebeviy
ye adlı eserinden seçmeler (lzbor iz Kita· 
bu Sireti Resulillahi, Viyana 1913) ve bir 
Arapça sözlüğün basımı gerçekleştirildi. 
Bu arada, Bosna- Hersek'te 1930'1ara 
kadar yürürlükte kalmış olan Mecelle 
de Almanca ve Sırpça'ya tercüme edildi 
(Öztürk, s. 95). ı. Dünya Savaşı'na kadar 
Osmanlı Devleti'nde okutulan bütün ders 
kitaplarının, neşredilen bütün gazete ve 
dergilerin ve bunların yanı sıra 1918'e 
kadar istanbul ve Bulak'ta basılan Arap
ça, Türkçe, Farsça eserlerin büyük bir 
özenle toplanarak Viyana Saray Kütüp
hanesi' nde (bugün Mi lli Kütüphane) sak
lanması , Avusturya yönetiminin islam 
kültürüne olan ilgisini göstermesi bakı
mından dikkat çekicidir. Bugün bu eser 
ve koleksiyonların hepsi Avusturya Milli 
Kütüphanesi'nde mevcuttur. Viyana'da 
1918'e kadar bir müftü oturuyor ve şe
hirde müslüman askerler için yaptırıl

mış bir cami bulunuyordu. 

ı. Dünya Savaşı'ndan sonra Avustur
ya'da yaşayan müslümanlar islam Kültür 
Cemiyeti adıyla bir dernek kurarak ortak 
problemlerine çözüm aradılar; ancak der
nek Alman hakimiyetinin başlamasından 
sonra kapanmak zorunda kaldı ( 1939). 
ll. Dünya Savaşı'ndan sonra bu derne
ğin devamı niteliğinde olan Avusturya 
islam Cemiyeti kuruldu ( 1950), fakat bu 
da uzun ömürlü olamadı ve 1962'de ka
pandı. Aynı yıl müslümanları bir çatı al
tında toplamak amacıyla islami Sosyal 
Hizmet Cemiyeti (Moslimischer Sozialdi
enst) kuruldu. Daha sonra üyeleri ara
sında Türk işçi ve öğrencilerinin de bu
lunduğu pek çok kuruluş bu derneğe ka
tıldı. 1960'1ardan itibaren Avusturya'nın 
Türkiye ve Kuzey Afrika ülkelerinden iş
çi kabul etmesi ve islam ülkelerinden 
buraya okumak için öğrencilerin gelme-

sı uzerine özellikle Viyana 'da yaşayan 
müslümanların sayısı hızlı bir artış gös
termiş ve günümüzde bu ülkedeki müs
lümim nüfus 1 OO.OOO'e ulaşmıştır. 1968'
lerde müslüman ülkelerin büyükelçileri 
sosyal ihtiyaçların karşılanması ve ço
cukların dini eğitimlerinin yapılabilmesi 
gayesiyle bir islam merkezi tesis edil
mesi için yoğun bir çalışma başlattılar 
ve Suudi Arabistan'ın büyük maddi des
teğiyle inşa edilen Viyana islam Merke
zi 1979'da hizmete girdi. Bu merkezde 
konferans salonları. mescid, kütüpha
ne. çocukların din eğitimi gördükleri sı
nıflar, kadınlar için özel bir bölüm ve çe
şitli sosyal hizmetlere ayrılan bürolar bu
lunmaktadır. Viyana islam Merkezi eği
tim öğretim ve sosyal hizmetlerin yanı 
sıra islami konularda kitap ve dergi ya
yımını da gerçekleştirmektedir; al- Islam 
(Almanca) dergisi bu merkezin yayınıdır. 
Ayrıca ülkede Türkler tarafından açılmış 
seksen civarında cami ve mescid bulun
maktadır. 

islamiyet Avusturya'da resmen ta
nınan bir dindir. ilk defa 1 S Temmuz 
1912'de devlet tarafından resmen ka
bul edilmişse de savaş sonunda impa
ratorluğun dağılması bu tanımayı an
lamsız hale getirmiştir. islami Sosyal 
Hizmet Cemiyeti'nin 1962'den itibaren 
Avusturya hükümeti nezdinde sürdür
düğü teşebbüsler sonunda islamiyet an
cak 1979'da resmi din olarak kabul edil
miştir. Bu tanıma ile radyo ve televiz
yonda yılda sekiz defa dini konuşma 
yapma. çocukların okullarda haftada iki 
saat din dersi almaları. müslümanların 
islam cemaati adı altında örgütlenme
leri, müslüman ölüler için müstakil bir 
mezarlık ayrılması gibi çeşitli haklar sağ
la nmıştır. 

Avusturya'da çeşitli zamanlarda isla
mi muhtevalı bazı dergiler çıkarı lmıştı r. 

Bunlar arasında islami Sosyal Hizmet 
Cemiyeti tarafından dört ayda bir Al
manca, Boşnakça ve Türkçe olarak ya
yımlanan Der gerade Weg, Dr. ismail 
Baliç tarafından yine Almanca, Boşnak
ça, bazan da Türkçe ve ingilizce olarak 
üç ayda bir çıkarılan Islam und der 
W es ten, 1975 'ten beri yayın hayatını 

sürdüren ve Avusturya ile Arap ülkeleri 
arasındaki ekonomik ve kültürel ilişki

leri konu alan Arapça Merl}.abd, 1951-
1955 yılları arasında çıkarılan Vox Ori
entis ve 1958-1972 arasında üç ayda 
bir çıkarılan Bustan adlı dergileri anmak 
gerekir. 1952-1979 yılları arasında Vi
yana'da "Muslimische Bibliothek" adlı 

seri içinde birçok islami kitap yayımlan -
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mıştır. Ayrıca Viyana'daki müslüman öğ
renci dernekleri tarafından da küçük is
lami kitaplar yayımlanmaktadır. 

Avusturya'da pek çok enstitü ve der
nek islam kültürüyle yakından ilgilen
mektedir. Viyana Üniversitesi'ne bağlı 
olarak Şarkiyat Enstitüsü (Orientalisches 
lnstitut, ı 886). Purgstal Derneği (Purgstal\ 
Gesellschaft. ı 958) ve 1851 -1948 yılları 
arasında faaliyette bulunan Şark Dilleri 
Öğretim Kurumu (Öffentliche Lehranstalt 
für orientalische Sprachen) ve sonradan 
bu görevi üstlenen Diplomasi Akademisi 
(Diplomatische Akademi, 1962), aynı za
manda islami ilimlerle de ilgilenen ku
ruluşlardır. 

Avusturya' da şarkiyatla ilgili başlıca 

yayınlar ise şunlardır: Vienna Orient 
Journal ( 1886 ; daha sonra bu dergi yeri
ni Wiener Zeitschri{t {ür die Kunde des 
Morgenlandes'e 119151 bıraktı): Arehiv 
tür Orientforschung (Viyana ı923- , y ıl

da bir ci\t); Wiener Beitröge zur Kunst
und Kulturgeschichte Asiens (1925-); 
Wi ener Beitriige zur Kultur, Geschichte 
und LinguisUk (ı 930-); Wiener Völker
kundlich Mitteilungen ( 1953-) 
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lı!!! lSM AiL BALiÇ - M ASUM yAŞAR AYDIN 

IV. İSlAM ARAŞTIRMALARI 

Avusturya'da şarkiyat ve islamiyat ça
lışmaları XVI. yüzyılın ortalarında ı. Fer
dinand'ın, Viyana Üniversitesi'nde Arap
ça dersleri vermesi için Fransız müsteş
rik Guillaume Postel'i (ö 158 ı) davet et
mesiyle başlar. Yine ı. Ferdinand tara
fından istanbul'a elçi olarak gönderilen 
Busbecq (ö 1592), istanbul'dan ülkesi
ne dönüşünde beraberinde getirdiği 240 
adet el yazması eserle ilim adamlarının 
ilgisini çekmiştir. Viyana Üniversitesi'ne 
Arapça öğretmeleri amacıyla çeşitli ül
kelerden başka uzmanlar da davet edil-
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