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Kuzey denizi kıyılarında. büyük bir kısmı 
insanların çabasıyla denizden kazanılan 
topraklar üzerinde kurulmuş. asıl adı Ne
derland olan (Fr. Pays- Bas, ing. Holland, 
Osmanlı Türkçesi Felemenk) bu ülkenin yü
zölçümü 41 .526 km2 • nüfusu 15.300.000'
dir (ı 993). Meşrutl krallıkla yönetilen Hol
landa'nın başlıca şehirleri Amsterdam 
(713.407). Ratterdam (596.023). Den Haag 
(La Haye, The Hague; 444. 661) ve Utrecht'
tir (234.170). Bunlardan Amsterdam res
men başşehir olmakla birlikte krallık sa
rayı. parlamento ve hükümet Den Haag'
da bulunmaktadır. 

I. FiZİKI ve BEŞERI COGRAFYA 

Ülkenin hemen her tarafı düz ovalarla 
kaplıdır; sadece güneydoğu uçtaki Lim
burg bölgesinde 300 metreyi aşan tepe
ler bulunur. Genel görünümün başlıca 
özelliği su ile karanın iç içe olması ve bir
birini tamamlamasıdır. Aslında doğal çev
re büyük ölçüde yapaydır. Çünkü halk, 
her yanını kaplayan sularla yüzlerce yıldır 
sürdürdüğü mücadeleyi kazanmış ve yer 
yer denizden toprak elde etmiştir; yüzey 
şekillerinin sade bir görünüşte olmasının 
sebebi de budur. Deniz kıyısından içeri 
doğru girilirken önce kıyıdaki kumuilarta 
karşılaşılır. İlk kumu! şeridinin ötesinde 
ırmakların taşıdığı alüvyonlardan oluşan 
geniş ovalar yer alır. Böylece bir yandan 
alüvyonlar. bir yandan insanlar tarafından 
doldurulan alanlar ülkeye yeni topraklar 
kazandırmıştır. Deniz seviyesinden birkaç 
metre aşağıda bulunan ve toplam yüze
yin % 40'ını teşkil eden bu alanlara "pal
der" adı verilir. 

İklim bakımından Hollanda, Batı Avru
pa'nın okyanus iklimiyle Orta Avrupa'nın 

kara iklimi arasında bir geçit bölgesi oluş
turur. Kuzeybatı Avrupa'nın öteki ülkele
rinde görülen Kuzey denizinin yumuşatı
cı etkileri burada da hissedilir. Yalnız ok
yan us iklimi karakterinde bazı değişiklik
ler söz konusudur; mesela en sıcak ve en 
soğuk aylar arasındaki farklar büyük, do
layısıyla yaz ve kış mevsimleri daha belir-

gindir. Yıllık yağış tutarı ülkenin her ta
rafında 70 cm. civarındadır ve bütün ay
lara düzenli bir biçimde dağılmıştır. Baş
lıca ırmaklar Rhein (Ren) . Meuse ve Schel
de'dir. Bunların en önemlisi olan Rhein 
ülkeye doğudan Almanya topraklarından 
girip Waal ve Lek adlı iki kala ayrılır: ünlü 
Ratterdam Limanı Lek mansabının yakı
nındadır. 

Hollanda nüfus yoğunluğu (km' başına 
44 7 kişi) açısından dünyanın en önde ge
len ülkelerinden biridir. En kalabalık ke
sim. nüfus yoğunluğunun yer yer km 2 

başına 1 000 kişiyi geçtiği Amsterdam ile 
Ratterdam arasıdır. En tenha yerler ise 
ülkenin kuzeydoğusundaki buzulların ta
şıdığı kum ve çakıllarla örtülü olan bölge
lerdir. istatistiklere göre nüfusun% 96'sı 
Felemenkçe. geri kalanı ise yoğunluk sı
rasıyla Frizonca. Türkçe ve Arapça konuş
maktadır: öteki Avrupa dillerini konuşan
ların sayısı bunlara göre çok daha azdır. 
Aynı istatistikler nüfusun % 36'sının Ka
tolik kilisesine,% 19'unun Hollanda Re
form kilisesine ve % 9'unun da başka 
Protestan kiliselerine bağlı olduğunu gös
termektedir. Müslümanların oranı yak
laşık % 3. herhangi bir dine mensup ol
mayanların oranı ise % 33'tür. 

Hollanda. küçük arazisinden mümkün 
olduğu kadar çok ürün elde etmeye çalı
şan bir ülkedir. Bunun için fevkalade ileri 
gitmiş metotlarla yüksek verimli tarım 
yapılır. 1990'lı yıllara ait rakamlara göre 
şeker pancarı ile (8.623 .000 ton) patates 
(7.036.000 ton) en çok yetiştirilen ürün
lerdir; bunların arkasından 1 milyon ton
luk üretimle buğday gelir. Güneydoğuda
ki Limburg bölgesinde daha çok tahıl. 
yem bitkileri ve patates tarımı. orta ke
simde ise meyvecilik, sebzecilik ve dünya
ca ünlü çiçek yetiştiriciliği yapılır. Kuzey 
ve kuzeybatıdaki palder alanlarında hay
vancılık önem kazanmıştır. Hollanda'da 
beslenen inekler süt verimi bakımından 
dünyada birinci sırayı alır. Bunun sonucu 
olarak tereyağı. peynir ve diğer sütlü ma
mullerin üretimi çok ileri gitmiştir ve bu 
ürünlerin dış satımlarından büyük gelir 
sağlanır. Diğer bir önemli gelir kaynağı 
da ileri teknolojiyle yapılan açık deniz ba
lıkçılığı ve buna dayanan gıda- kimya sa
nayiidir. 

1970 yılında milletlerarası anlaşmalar
la Kuzey denizindeki 56. enierne kadar 
ulaşan petrol alanlarından birini elde et
mesinden bu yana Hollanda önemli ölçü
de petrol işletmeciliğine katılmaktadır: 

ayrıca geniş doğal gaz rezervlerine sahip-
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tir. Yer altı kaynakları açısından pek zen
gin olmayan ülkede yüzyıllardan beri sö
mürgecilikten kazanılan sermaye biriki
mi sayesinde çok çeşitli bir endüstri ha
yatı doğmuştur. Endüstri kolları arasın
da gemi inşa sanayii ön sırayı alır; en bü
yük tersaneler Rotterdam'dadır. Diğer 
önemli sanayi kolları ise demirçelik, uçak. 
makine, elektrikli araç yapımları. petrol 
tasfiyesi, kimyevl madde üretimi ve do
kumacılıktır. Seramikçilik ve el mas tıraş
çılığı gibi bazı geleneksel endüstri kolları 
da hala önemini korumaktadır. Süt ma
mulleri başta olmak üzere çeşitli gıda 
maddeleri. endüstriyel makineler ve araç
lar. kimyasal maddeler ve yakıtlar. metal 
ve dokuma ürünleri başlıca ihraç malları
dır. Dış ticarette sırasıyla Almanya. Belçi
ka. İngiltere. Amerika Birleşik Devletleri 
ve Fransa önde gelir. İthalatta en önemli 
yeri çeşitli ham madde ve gıda ürünleriy
le içecek. tütün ve bitkisel yağlar alır. 

Ülkenin önemli gelir kaynaklarından biri 
de turizm dir. Yılda 4 milyondan fazla tu
rist burayı ziyaret eder. Hollanda S milyon 
tonilatoluk bir deniz ticaret filosuna ve 
okyanus aşırı seferler yapan güçlü bir ha
va yolları filosuna (KLM) sahiptir. 
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Il . TARİH 

Bugünkü Hollanda topraklarının da da
hil olduğu Felemenk bölgesinin ilk sakin
leri Keltler, Batavlar. Frizler ve çeşitli Ger
men kavimleriydi. Romalılar milattan ön
ce ı. yüzyılda bölgeye geldiklerinde Kelt
ler Rhein (Ren) nehrinin güney ve batı
sında, Frizler ve Batavlar ise kuzeyinde 
yaşıyordu . Frizler üzerinde hakimiyet ku
ramayan Romalılar öteki kesimlerde Bel
çika Galyası adıyla bireyalet oluşturdular 
(m.ö 15). Bölgeye hakim olan Roma ida
resi, ekonomik sebepler ve bilhassa ku
zeyden gelen Germen istilaları yüzünden 
lll. yüzyıl ortalarından itibaren sarsıl
maya başladı. Nihayet büyük Germen is-
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