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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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li! DİA 

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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tilası (406-407) sırasında tamamen son 
buldu. Felemenk bölgesi Germen kavim
lerinden Saksonlar'ın ve Franklar'ın eline 
geçti. Saksonlar, ileride Hollanda'yı oluş
turacak toprakların doğusuna yerieşir
ken Franklar güneydeki toprakları ele ge
çirerek V. yüzyılda Frank Krallığı'nı kur
dular. Saksonlar ve diğer Germen kavim
leri, Franklar'ın siyasi üstünlüğüne ve hı
ristiyanlaştırma faaliyetlerine karşı uzun 
süre di rendilerse de Charlemagne bütün 
Felemenk bölgesini Frank Krallığı'na bağ
lamayı başardı. Frank İmparatorluğu dö
neminde bölgede birtakım kontluklar ve 
piskoposluklar kuruldu. imparatorluk Din
dar Ludwig'in ölümünden (840) sonra par
çalanınca Felemenk ülkeleri Saksonlar'ın 
başında bulunduğu Doğu Frank Krallığı'

na bağlandı (925). Bu sırada kuzeyden 
gelen Yıking saldırılarına karşı koyan kont
ların ve piskoposların gücü arttı. Küçük 
feodal birimleri birleştirerek bölgelerin
de nüfuz kazanan bu kontluklar Xl. yüz
yıldan itibaren bağımsız bir yapı kazan
maya başladılar. Bu küçük devletlerin 
başlıcaları Flandre Kontluğu ile Felemenk 
kontlukları adı verilen Hainaut (Henegou
ven), Namus (Namen), Loon, Holland, Zee
land, Geldertand (Guelders), Brabant ve 
Limburg düklükleriydi. Liege ve Utrecht 
piskoposlukl arı ise kiliseye bağlı dev
letlerdi. Flandre dışındaki devletler kut
sal Roma-Germen İmparatorluğu'nun nü
fuzu altında bulunuyordu. Bu imparator
luğun zayıflamasından sonra bölge özel
likle XIII. yüzyılda İngiltere ve Fransa 
krallarının mücadelesine sahne oldu. İn
giltere ile olan ticari ilişkiler bölgenin 
Fransız yönetimine girmesini bir süre 
önledi. Bu arada bölgede oluşan otorite 
boşluğunu çloldurmak için mahalli kont
luklar arasında yoğun bir nüfuz mücade
lesi başladı. 

Flandre Kontluğu'nu evlilik yoluyla ele 
geçiren (ı 384) Burgonya D ükü ll. Phil
ippe, Felemenk'te Fransız tahtından ba
ğımsız bir hakimiyet kurdu. Daha sonra
ki dükler de savaş. aile ilişkileri ve satın 
alma yoluyla diğer kontlukları hakimiyet
leri altına almak suretiyle Burgonya top
raklarını genişlettiler. Fakat mahalli dev
letler arasındaki çatışmaları ve bağım
sızlık eğilimlerini ortadan kaldıramadılar. 

Burgonya (Bourgogne) hanedanı, Fele
menk ülkelerini sıkı denetim altında tut
mak için bir genel vali tayin etti. Bu mer
kezi yönetim özellikle Charles dönemin
de (ı 467-14 77) etkili bir yapı kazandı. 
Charles'in kızı Ma ri e zamanında (ı 4 77-

1482) Burgonya Fransız tahtına bağla-
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nırken Felemenk devletleri de eski imti
yazlarının bir kısmını geri aldılar. Marie, 
Habsburg hanedanından Avusturya Ar
şidükü ı. Maximilian ile evlenince Fele
menk ülkelerinin yönetimi de Avusturya 
Habsburgları'na geçti. Marie'nin 1. Maxi
milian'dan olma oğlu 1. Felipe Felemenk 
prensi ilan edildi. ı. Felipe evlilik yoluyla 
İspanya tahtını ele geçirince Felemenk 
ülkelerinin yönetimi de İspanyol Habs
burgları'nın eline geçmiş oldu. 

Felipe'nin oğlu I. Carlos (V. Karl) Kutsal 
Roma - Germen imparatoru seçilince 
(ı 5 ı 9) Felemenk'i akrabalarından seçti
ği genel valilerle yönetmeye başladı. V. 
Karl, imparatorluğu kardeşi Perdinand 
ve oğlu ll. Felipe arasında paylaştırdığın
da Felemenk ll. Felipe'nin idaresi altın 

daydı (Ekim I 555). Koyu bir Katalik olan 
ll. Felipe'nin dini ve siyasi baskıları Fele
menk'te bir muhalefetin oluşmasına se
bep oldu. "Geuzen" olarak bilinen Calvin
ci bir grup İspanyol idaresine karşı silahlı 
bir mücadele başlattı (ı 566). Felipe dü
zeni sağlamak için şiddete başvurunca 
Felemenk'te ı. Willem'in önderliğinde si
lahlı ayaklanma başlatıldı. İspanyol kuv
vetlerine karşı güçlü bir direniş gösteren 
Calvinci Geuzen birlikleri Halland'da de
netimi ele geçirdiler (I 572). Ülkenin di
ğer kesimlerinde de silahlı ayaklanmalar 
başladı. Katolikler 'le Protestanlar ara
sındaki çatışmalar 1 S76'da yapılan Gent 
uzlaşmasıyla giderilmeye çalışıld ıysa da 
ülkenin ikiye bölünmesi önlenemedi. Gü
neydeki Ka to lik eyaletler Arras (Artois) 
Birliği altında İspanya'nın hakimiyetini 
tanırken kuzeydeki Protestan eyaletler 
Utrecht Birliği'ni oluşturarak bağımsız 
bir devlet halinde ortaya çıktı ( ı 5 79) . 

Utrecht Birliği'ne temel oluşturan ant~ 
taşma askeri bir ittifaktı; ayrıca daha ya
kın bir siyasi iş birliğini öngörüyordu. Bu 
çerçevede iç işlerinde bağımsız olan eya
Ietler dış işlerinde , savaş, savunma ve 
vergi konularında beraber karar alacak
lardı. Birlik önce Holland, Zeeland, Ut
recht, Geldertand ve Zutphen arasında 
oluşturulduğu halde da.fia:sonra Overüs
sel, Friesland, Graningen, Anvers, Srada, 
Gent, Brugge ve Ypers de (leper) birliğe 
katıldı. Böylece Birleşik Eyaletler Cum
huriyeti (Felemenk Cumhuriyeti) adıyla ba
ğımsız bir devlet ortaya çıkmış oldu. Her 
eyalette fiili yönetimi kral n ai bi sayılan 
valiler üstlendi. Yönetirnde asıl güç, şe
hirleri ve toprak sahibi soyluları temsil 
eden eyalet meclislerinin elindeydi. Eya
let meclislerinden seçilen üyelerden olu-

şan genel meclis merkezi yönetimi tem
sil ediyordu. 

Genel meclis, 1581 'de İspanya'nın Fe
lemenk üzerindeki hakimiyetine karşı 
mücadele başlattı ve Fransa'dan yardım 
almak amacıyla kralın kardeşini hüküm
dar ilan etti. Fakat d ük yönetime el koy
maya · kalkışınca tepkiyle karşıtandı ve 
Fransa'ya dönmek zorunda kaldı (ı 583). 

Felemenk ayaklanmasının lideri Willem'in 
ölümü (ı 584) Felemenk bütün lüğünü 

sağlama ümidini ortadan kaldırdı. Genel 
meclis İngiltere'den destek sağlamak 
için Leicester d ükünü genel valiliğe tayin 
etti (ı 586). Dükün Felemenk'te mutlak 
bir hakimiyet kurmaya teşebbüs etmesi 
Halland tarafından engellendi (I 587) . Bu 
gelişme, Utrecht Birliği'nin yabancı ko
rumasından vazgeçerek bağımsız bir 
devlet olarak ortaya çıkışında önemli bir 
dönüm noktası oldu. Eyaletler içinde en 
zengini olan ve Oranje hanedanından ge
len valiler tarafından yönetilen Halland 
kısa zamanda hem genel meclise hem 
de ülke yönetimine hakim oldu. Genel 
meclis Brüksel'den Halland'daki Lahey'e 
taşındı. 

İspanya'ya karşı başlattığı askeri hare
katı başarıyla tamamlayan genel meclis 
İspanya'nın Felemenk ülkeleri üzerindeki 
hakimiyetine son verdi (ı 588) . Fransa ve 
İngiltere genel meclisi bağımsız devlet 
olarak tanıdılar. İspanya ile Birleşik Fete
men k Cumhuriyeti arasında da 1609'da 
ateşkes imzalandı. Fakat 1618'de başla
yan mezhep çatışmaları yüzünden 1621 '
de iki ülke arasındaki savaş yeniden baş

ladı. Nihayet mezhep savaşlarını sona er
diren Vestfalya (Westfalen) Anttaşması ile 
(ı 648) İspanya da Felemenk Cumhuri
yeti'ni resmen tanıdı. Bundan sonra Hol
land eyaletinin diğer eyaletler üzerinde
ki hakimiyeti daha da güçlendi. 16S1'de 
toplanan genel mecliste eyaletler Hal
land'ın liderliğini kabul ettiler. 

Felemenk Cumhuriyeti XVII . yüzyılda 
ticaret ve gemiciliğin gelişmesiyle hızla 
zenginleşti. Avrupa ve dünya siyasetinde 
büyük bir ağırlık kazandı. 1602 yılında 
kurulan Birleşik Doğu Hindistan Şirketi 
(Vereenigde Oost-lndische Compagnie) kısa 
sürede baharat ticaretini ele geçirdi. Bu 
şirket aracılığı ile Seylan(Sri Lanka), Cava, 
Sumatra ve Güney Afrika'da sömürgeler, 
1623'te kurulan Batı Hindistan Şirketi 
aracılığı ile de Brezilya Guyana'da top
raklar elde edildi. Ekonomik gelişmeye 
paralel olarak güçlenen varlıklı tüccar ve 
bankerler aristokratik bir cumhuriyetin 



temellerini attılar. Calvincilik resmi mez
hep kabul edildiği halde diğer Protestan 
mezheplerine, Katolikler'e ve yahudilere 
de bazı haklar tanındı. Ancak Felemenk 
Cumhuriyeti bu durumunu XVIII. yüzyıl
da koruyamadı. Ticareti ve deniz taşı
macılığını İngiltere'ye kaptırması ekono
mik hayata durgunluk getirirken cum
huriyetçi sistem de oligarşik bir yapı ka
zandı. Avusturya veraset savaşları sıra
sında (ı 7 40- ı 7 48) Fransa ve Prusya 'nın 
Felemenk Cumhuriyeti'ne saidırmaları 
cumhuriyetçi oligarşinin gücünü sarstı. 
Cumhuriyette başlayan karışıklıklardan 
faydalanan Prusya, Felemenk Cumhuri
yeti'ni işgal etti ( ı 786 ı . Pek çok ihtilalci 
Fransa'ya sığındı. 

Fransız ihtilali'nden (ı 789) sonra Fran
sız ordularının istilasına uğrayan Fele
menk toprakları üzerinde Fransız hima
yesinde Batav Cumhuriyeti kuruldu 
(ı 795) . Fransa'da imparatorluğunu ilan 
eden Napolyon (ı 805) Hollanda Krallığı'
nı kurarak başına da kardeşi Louis Bo
napart'ı getirdi (ı 806) Ancak Louis ba
ğımsız bir yönetim takip etmeye başla
yınca , İngiltere'ye karşı başlattığı kıta 
ablukası sırasında güçlüklerle karşılaşan 
Napolyon Felemenk'i doğrudan doğruya 
Fransa İmparatorluğu'na bağladı ( 1810) . 

Napolyon'un Rusya'ya yenilmesi üzeri
ne (ı 8 ı 2) İngiltere'de bulunan Orenje 
(Orenge) Prensi 1. Willem Felemenk'e dö-

nerek meşrutl Hollanda Krallığı'nı ilan 
etti ( 1814). Nihayet Napolyon'a karşı sa
vaşan devletlerin katıldığı Viyana Kong
resi Güney Felemenk'i de içine alan Hol
landa Krallığı'nı resmen kabul etti (I 8 I 5) . 

Hollanda Krallığı , ticarete dayanan Pro
testan kuzey bölgesiyle sanayiin hakim 
olduğu Katalik güney bölgesini bir arada 
tutmak için büyük çaba harcadı. 1830 
yılında çıkan bir ayaklanma sonucunda 
güney bölgesi Belçika adıyla bağımsızlı
ğını ilan ederek Hollanda Krallığı'ndan 
ayrıldı. Uzun mücadelelerden sonra Hol
landa bu bağımsızlığı tanımak zorunda 
kaldı (ı 839). XIX. yüzyıl sonlarında Lük
semburg da Hollanda'dan ayrıldı (ı 890). 

ı. Dünya Savaşı'nda tarafsız kalmayı 
başaran Hollanda Krallığı ll. Dünya Sava
şı'nda Almanya'nın işgaline uğradı (ı 940). 

İngiltere 'ye sığınan Hollanda Kraliçesi Wil
helmina burada bir sürgün hükümeti 
kurdu. 1945'te Alman işgalinden kurtu
lan ülke. tarafsızlık politikasını terkederek 
NATO ve diğer Avrupa örgütlerine üye ol
du. Önemli sömürgelerinden Endonezya 
1949'da, Surinam ise 1975'te bağımsız
lıklarını kazandılar. 

III. HOLLANDA-OSMANLI İLİŞKİLERİ 

Osmanlılar'da Hollanda hakkında kul
lanılan ilk tabir Filandre'dir. Flander, Plan
dır, Flandırya şeklinde de söylenen bu 
kelime daha ziyade Felemenk tabiriyle 
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birlikte kullanılmıştır. Nitekim XVII. yüz
yıl başlarında İstanbul'a gelen Hollanda 
elçisi hakkında bilgi veren devrin resmi 
tarihçisi Naima, elÇinin Felemenk ülkesi
ne vali olan Flandırya dukası tarafından 
gönderildiğini kaydetmektedir (Tarih , ı ı. 

108). Yine XVII. yüzyılda Evliya Çelebi de 
bu ülkeye bazan Felemenk, bazan Hal
laridiye demektedir ( Seyahatname, ı, 
300; VI, 313; X, 77) . 1. Mahmud'un tahta 
çıkışını bildirmek üzere 1730 yılında 
Avusturya'ya gönderilen el-Hac Mustafa 
Efendi kaleme aldığı sefaretnamesin
de Hollanda için bazan Felemenk, bazan 
da Nederlande isimlerini kullanmakta. 
Fransa'ya yakın olan kısma İspanyol Ne
derlandı, esas Hollanda'ya da Felemenk 
Nederlandı demektedir (Nemçe Sefaret
namesi, vr. 7•). 1730'dan sonra yazıldığı 
anlaşılan ve Almanca'dan tercüme edil
diği tahmin edilen müellifi meçhul İc
mal-i Ahval-i Avrupa adlı eserde, "Fe
lemenk diyarının ismi Nederlande'dir" 
denilmektedir. XVIII. yüzyıl sonlarında 
yazılmış başka bir anonim coğrafya kita
bında ise Hollanda için "Felemenk istatı" 
tabiri kullanılmıştır (Orhonlu, TD, XXX 
[19761. s. 13-18) . XIX. yüzyılda Cevdet 
Paşa da Hollanda için Nederlande ve Fe
lemenk kelimelerini kullanmaktadır (Ta

rih, V, 166-167). Osmanlı Devleti döne
minde Hollanda için kullanılan en yaygın 
isim ise Felemenk'tir. Fakat iki devlet 
arasındaki resmi yazışmalarda ve ahid
namelerde daha çok N ederlan de kelime
sine yer verilmiştir. Hollanda kelimesine 
de bazı Türkçe metinlerde seyrek olarak 
Halland şekliyle rastlanır (Feridun Bey, 
ll, 475). Hollanda bu ülkenin ismi olarak 
ancak Türkiye Cumhuriyeti döneminde 
yaygınlık kazanmıştır. 

Hollanda tarihi iyi bilinmediğinden 
Türk kaynaklarında Hollanda'nın devlet 
şekli hakkında farklı ifadeler kullanılmış
tır. İlk siyasi ilişkiler kurulurken Naima'
nın "Felemenk memleketine vali olan 
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Flandırya dukası" ifadesini kullanması, 
bu ülkenin yönetim şekli hakkında kesin 
bir bilgiye sahip olunmadığını ortaya koy
maktadır. Evliya Çelebi ve Silahdar Meh
med Ağa Hollanda'nın_krallık olduğunu 

söylemektedirler. Bununla birlikte XVII. 
yüzyıl sonlarından itibaren Osmanlı kay
nakları l::lollanda'nın cumhuriyetle idare 
edildiğini kaydetmişlerdir. Hollanda'da 
cumhuriyet idaresi sona erip monarşi 
yönetimi başladığı halde Türk kaynakları 
XIX. yüzyıl ortalarına kadar Hollanda'yı 
cumhuriyet idaresinde göstermeye de
vam etmişlerdir. 

Felemenk Cumhuriyeti ile Osmanlı Dev
leti arasındaki siyasi ilişkiler XVII. yüzyıl 
başlarında kurulmakla birlikte ticari iliş
kiler çok eskiden beri devam etmektey
di. Kanuni Sultan Süleyman zamanında 
ispanya, Portekiz ve diğer Avrupa ülkele
ri gibi Plandır tüccarlarına da Osmanlı 
memleketlerinde alışveriş yaptıkları yer
lerde konsoloslukaçma izni verilmişti. 
Fakat bu ülkelerin ticaretleri geniş çaplı 
olmadığından konsoloslarının masrafla
rını çıkarmaları imkansızdı. Bu sebeple 
Osmanlı Devleti'nin dostu olan bir devle
tin bayrağı altında ticaret yapmalarına 
müsaade edilmişti. 1 536 ahidnamesiyle 
Fransa'ya tanınan imtiyaz dolayısıyla di
ğer Avrupa ülkeleriyle birlikte Felemenk 
tüccarları da Fransız bayrağı altında Os
manlı karasularında ticaret yapmaya baş
lamışlardı. Bu durum XVII. yüzyıl başları
na kadar devam etti. 
Osmanlı Devleti, Mayıs 1 580'de Fran

sa'nın sahip olduğu ticari imtiyazları in
giltere'ye de tanıdı. ispanya'ya karşı ba
ğımsızlık mücadelesi veren Hollandalılar 
İngiltere'den büyük yardım gördüler. 
Başlangıçta Hollandalılar'ın tarafını tut
muş olan Fransa, Saint Barthelemy kat
liamından (ı 572) sonra Fransız Protes
tanları'nın (Huguenot) Hollanda'ya yar-

222 

dım etmelerini önledi. Bu yüzden Hollan
dalılar, Fransız bayrağı yerine ingiliz bay
rağı ile ticaret yapmayı tercih etmeye 
başladılar. Felemenkli tüccarların hima
yesi konusu, istanbul'daki Fransız ve in
giliz diplamatları arasında uzun süre de
vam eden bir anlaşmazlığa yol açtı. Hal
landalı tüccarları koruma karşılığında bir 
vergi alan iki ülke birbiriyle nüfuz reka
betine girişti. ingiliz elçisinin müracaatı 
üzerine konuyu görüşen Divan - ı Hüma
yun himaye hakkının Fransa'ya ait oldu
ğuna karar verdi (I 588). İngiliz elçisinin 
ısrarına rağmen Fransızlar ' a verilen 
1 595 ve 1 597 tarihli ahidnamelerle Hal
landalı tüccarların Fransız bayrağı altın

da ticaret yapmaları hususu teyit edildi. 
1599 tarihli bir hükümle, Osmanlı iskele
lerine gelecek Plandır gemilerine İngiliz 
konsoloslarının müdahale etmesine en
gel olunması için kadı ve defterdarlara 
emirler gönderildi (Kütükoğlu, . Osmanlı

İngiliz İktisadi Münasebetleri, 1, 24-26). 

Fakat İngilizler davalarından vazgeçme-
. diler. Bir süre daha uğraştıktan sonra 
Kaptanıderya Cigalazade Sinan Paşa'nın 
yardımı ile, dört Plandır vilayetine (Hol
land, Delendre, Firizland, Gelderland) ait 
gemilerin ingiliz bayrağı taşıması ve in
giliz konsoloslarının himayesinde Os
manlı limaniarına girip çıkması, konso
losluk resmini de bunlara ödemesi husu
sunu Aralık 1601 tarihli ahidnameye koy
durmaya muvaffak oldular (Feridun Bey, 
ll, 473-477). Fransa ve ingiltere ahidna
melerinin yenilendiği Mayıs 1604 tarihli 
ahidnamede de Plandır tüccarlarının Os
manlı sularında ingiliz bayrağının hima
yesinde ticaret yapacaklarına dair mad
de aynen korundu (Kütükoğlu, Osmanlı 

İngiliz iktisadr Münasebetleri, 1, 43-44) . 

Fransız ve İngiliz bayrakları altında Os
manlı limanlarında ticaret yapan Hollan
da gemileri bir yandan ispanya tarafın
dan zaptedilirken bir yandan da ispanya 

XVII. yüzyılda 

Hallandali 
Protestan 
korsaniara ait 

üzerinde 
"Pa pa 

taraftan 
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tebaası olarak düşünüldüğü için Cezayir 
ve Tunuslu korsanlar tarafından yağma
lanıyor ve müretlebatı esir pazarlarında 
satılıyordu. Hollanda 1648'e kadar is
panya ile savaş halinde olmasına rağmen 
Felemenk gemileri bazan ispanya mal
ları da taşıyordu. Osmanlı Devleti ile sa
vaş halinde bulunan ispanya Akdeniz'de 
Osmanlılar'ı en büyük tehlike olarak gö
rürken ispanya'ya karşı bağımsızlık sa
vaşı veren Hallandalı Protestan kor
sanlar ise Osmanlı Devleti'ne müttefik 
gözüyle bakıyorlardı . Hilal şeklindeki ma
dalyonlarının üzerine "Papa taraftarı ol
maktansa Türk olmak" ibaresini yaz
maları bunun bir göstergesiydi (Slot-'
Abelman, s. 7). Hollandalılar. Osmanlı 
Devleti ile doğrudan ilişki kurmak için 
1604 yılında bir girişimde bulundular. 
Ele geçirdikleri bir İspanyol kadırgasında 
bulunan müslüman esirleri serbest bıra
karak Osmanlı paciişahına hitaben yazıl
mış bir mektupla ülkelerine gönderdiler. 
Mektupta, Cezayirli ve Tunus! u korsanlar 
tarafından esir pazarlarında satılan Hal
landalılar için padişahtan yardım isteni
yordu. Ayrıca Osmanlı sularında kendi 
bayraklarıyla ticaret yapma hakkının ve
rilmesi talep ediliyordu. Fakat çeşitli ga
ileler yüzünden Hollanda'nın bu ilk baş
vurusuna cevap verilemedi. ispanya'nın 
Hallandalı isyancılarla mütareke imzala
masından (ı 609) sonra Osmanlılar Pele
men k Cumhuriyeti ile ittifak yapmanın 
gerekliliğini anladılar. Akdeniz'de İspan
yol donanmasına karşı mücadele veren 
Kaptanıderya Kayserili Halil Paşa , Yene
dik'te bulunan Hallandalı tüccarlar eliyle 
Hollanda'ya bir mektup gönderdi ( ı 6 ı O). 
Mektupta. padişahın Hollandalılar'a ser
best ticaret hakkı tanımaya karar verdi
ği belirtilerek iki ülke arasındaki ilişki leri 

gözden geçirmek üzere istanbul'a bir 
temsilci gönderilmesi isteniyordu (Erd
brink, GDAAD, sy. 2-3 11973-741. s. 160-

16 ı). Felemenk Cumhuriyeti Genel Mec
lisi teklifi görüşerek Cornelis Haga baş
kanlığında bir heyeti istanbul'a gönder
meyi kararlaştırdı. 7 Eylül 1611'de yola 
çıkan Haga, bazı Avrupa ülkelerini dolaş
tıktan sonra 17 Mart 1612'de istanbul'a 
geldi. Haga'ya verilen talimatnamede, 
Osmanlı Devleti'nde bulunan Hallandalı 
esirlerin serbest bırakılmasının sağlan
ması ve Hallandalı tüccarların Osmanlı 
karasularında kendi bayrakları altında ti
caret yapma hakkının elde edilmesi üze
rinde duruluyordu (a.g.e., s. 161). 

Haga'nın istanbul'a gelmesi diğer dev
letlerin temsilcileri tarafından hoş karşı-



lanmadı. Bilhassa Fransız ve İngiliz elçi
leri iki ülke arasında siyasi ve ticari ilişki 
kurulmasını önlemeye çalıştılar. Bağlı ol
duğu İspanya 'ya karşı isyan halinde bu
lunan Felemenk'in temsilcisinin kabul 
edilmesi durumunda padişahın prestüi
nin sarsılacağını ileri süren elçilerin tel
kinleri yüzünden Haga huzura kabul edil
medi. Nihayet Kaptanıderya Halil Paşa 
ve diğer bazı devlet adamlarının yardımı 
sayesinde Haga 1 Mayıs 1612'de I. Ah
med tarafından kabul edildi (a.g.e., s. 
162). Böylece Osmanlılar'ın düşmanı olan 
İspanya'ya karşı bağımsızlık mücadelesi 
veren Felemenk Birleşik Cumhuriyeti Os
manlı Devleti tarafından resmen tanın
mış oldu. 

Padişahtan serbest ticaret hakkı elde 
etmek için hemen çalışmalara başlayan 
Haga. Osmanlı devlet adamlarıyla kur
duğu samimi ilişkiler sayesinde kendisi
ne verilen talimatnamedeki hususların 
pek çoğunu yerine getirdi. Venedik, 
Fransa ve İngiltere elçilerinin bütün en
gellemelerine rağmen 1. Ahmed'den bir 
ahidname almayı başardı (6 Temmuz 
ı 6 ı 2) Fransa ve İngiltere'ye verilenlerle 
aynı olan bu ahidnameyle Felemenk Bir
leşik Cumhuriyeti'ne İstanbul'da elçilik 
ve Osmanlı ülkesi dahilindeki iskelelerde 
konsolosluk açma hakkı verilmiş, bazı 
adil ve ticarı imtiyazlar tanınmıştı ( ahid
name için bk. De Groot, The Ottoman 

Empire and The Dutch Republic, s. 233-
246) . 

Daha sonra Osmanlı hükümeti yeni 
müttefikini tanımak için Hollanda'ya bir 
temsilci gönderdi. Kaptanıderya Halil 
Paşa'nın adamlarından olan ömer Ağa , 

Hallandalı esirlerin serbest bırakılması 
hususundaki ahidname suretlerini ala
rak Tunus ve Cezayir' e gitti. Ömer Ağa'
nın asıl görevi, korsanların elinden kur
tard ığ ı Hallandalı esirlerle birlikte Hol
landa'ya giderek bu ülke hakkında bilgi 
toplamaktı. Bu görevlendirmede rakip 
devletlerin Hollanda hakkında yapmış ol
dukları aleyhte propagandaların rolü bü
yüktü. Esirlerle birlikte Hollanda'ya gi
den ömer Ağa büyük bir merasimle kar
ş ı land ı. Sadrazarnın mektubunu Fele
menk Cumhuriyeti başkanına takdim et 
ti. Genel meclisi ve önemli şehirleri ziya
ret ederek bilgi topladı ve müsbet inti
balarla İstanbul' a döndü (1613). Bu dip
lomatik faaliyetler sonunda iki ülke ara
sındaki endişeler ortadan kalktı. Padişa

hın isteğ i üzerine Hollanda Genel Meclisi 
Haga ' nın daim! elçi olarak İstanbu l'da 
kalmasına karar verdi. 

Hollandalılar. ilk ahidnamelerini aldık
tan sonra Osmanlı ülkesinde kendi ticari 
organizasyonlarını oluşturmak için yo
ğun bir çaba içine girdiler. Yaklaşık yirmi 
sekiz yıl İstanbul'da kalan Haga. Osman
lı- Hollanda ilişkilerinin kuwetlendirilme
sinde ve Hollanda'nın doğu ticaretinin 
gelişmesinde büyük rol oynadı. Hollanda 
gemilerinin korsanlar tarafından yağma
lanmasını önlemek için ileri gelen Le
vanten tüccarlarından bir heyet oluştu
rulmasını istedi (ı 625). Bunun üzerine 
Hollanda Genel Meclisi, Amsterdam'da 
Ortadoğu Ticaret Komisyonu ve Akdeniz 
Denizcilik Derneği'ni kurdu. Bu teşkilat 
Akdeniz'e giden gemileri kontrol edecek 
ve bölgede bulunan elçi ve konsoloslarla 
iş birliği yapacaktı. Bu hizmet için alınan 
vergilerle doğuda hizmet gören elçi ve 
konsolosların masrafları karşılanıyordu. 

Bu tedbirler sayesinde Hollanda'nın 
doğu ticareti XVII. yüzyılda hızla arttı. 
Hollanda' nın ilk konsoloslukları Suriye ve 
Mısır liman şehirlerinde açıldı . Daha son
ra doğu ticaretinin merkezi İzmir'e ka
yınca Hollandalılar da İzmir'de konsolos
luk açtılar. Hollanda ' nın doğu ticareti, 
bazı Osmanlı limanlarında yerleşmiş Hal
landalı ticaret firmaları ile Osmanlı teba
ası yahudi , Rum ve Ermeni aracılar tara
fından yapılıyordu. XVII. yüzyıl ortaların
dan itibaren Fransız ticaretinde meyda
na gelen düşüş sebebiyle Hollandalılar 
Akdeniz'deki faaliyetlerini genişletme im
kanını buldular. 1640'1ı yıllarda İngiltere ' 
de görülen iç karışıklıklar, Hollandalılar'ın 

Akdeniz ticaretindeki paylarını bu defa 
İngilizler aleyhine geliştirmelerine fırsat 
verdi. Daha sonra patlak veren İngiltere
Hollanda savaşı da (ı 652- ı 654) Hollan
da'nın faaliyetlerini İngiltere aleyhine ge
liştirmesi sonucunu doğurdu . 

Osmanlılar, Hollandalılar'ı Akdeniz'de 
İspanya'ya karşı itt ifak kurabilecekleri 
bir deniz gücü olarak görüyor, Hollanda 
ile olan ilişkilerine daha çok siyasi yönden 
bakıyorlardı. Hollandalılar ise işin ticarı 
yönüyle ilgiliydiler. Cornelis Haga İstan
bul'da bulunduğu yıllarda ( 1612-1639) 

kültürel münasebetlerin gelişmesine de 
katkıda bulundu. Leiden Üniversitesi'n
de Arap ve Türk dillerinin incelenmesi için 
bir kürsü kurulması onun gayretleriyle 
gerçekleşti. Fakat ekonomik güçlükler 
çalışmalarını olumsuz etkiliyordu. Hollan
da ile İspanya arasında savaşın yeniden 
başlamasından (ı 62 ı ) sonra mali sıkıntı 
daha da arttı. Büyük çapta borca girmiş 
olan Haga nihayet 1639'da Hollanda'ya 
döne bildi. Yerine akrabalarından biri olan 
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Henric Cops'u maslahatgüzar sıfatıyla 
bıraktı. Cops da büyük borçlara girdi. 
Bu yüzden mahkemeye verildi ve ağır ha
pis cezasına çarptırıldı. Hollanda Cum
huriyeti bu borçları ödemek için para 
gönderdiğinde Cops ölmüş bulunuyordu 
(ı647). 

Osmanlı Devleti'nde bulunan Hollan
dalılar'ın himayesiz kaldığı iddiasıyla İs
tanbul' daki Fransız elçisi Hollandalılar' ı 

Fransa'nın himayesine almak istedi. Bu
na karşılık Hollanda tüccarlarından Nico
lo Ghisbrechti kendini maslahatgüzar 
tayin ettirdi ve bu görevini 1654'te ölün
ceye kadar sürdürdü. Onun ölümünden 
sonra bu defa İngiliz büyükelçisi Osmanlı 
Devleti'nde yaşayan Hollandalılar'ı hima
yesine almak istedi. Fakat Hollanda şar
kiyatçılarından Ghisbrechti'nin yanında 
katip olarak çalışan Levinus Warnerus 
buna karşı çıktı. Hollanda ' nın Osmanlı 

Devleti nezdinde daim! elçisi olmak için 
başvurdu ve Hollanda Cumhuriyeti'nin 
geçici temsilcisi olarak tanınmayı başar-

. dı. Ancak bu sırada Hollanda gemilerinin 
Osmanlılar'a karşı Venedikliler'i destek
lemesi Warnerus'u güç durumda bıraktı. 

1655 yılında itimatnamesi padişah tara
fından kabul edilmediyse de daha sonra 
bazı Osmanlı devlet adamları vasıtasıyla 

kendisini Hollanda'nın resmi t emsilcisi 
olarak kabul ettirdi ( ı 6 5 7). Warnerus da
ha çok Arapça. Farsça. İbranke ve Türk
çe el yazması kitapları toplamakla meş
gul oldu. Bununla birlikte onun zamanın
da Hollanda' nın Osmanlı Devleti ile olan 
ticareti gelişmesini sürdürdü. 

Warnerus'un ölümünden (ı 665) sonra 
Hollandalılar Osmanlı Devleti ile olan dip
lomatik ilişkilerini tekrar gözden geçirdi
ler. Warnerus'un yerine Justinus Calyer 
tayin edildi ( ı667) . Türk harfleriyle yazıl

mış bir dünya küresiyleAtlas Maior adlı 
eserin de içinde bulunduğu kıymetli he
diyelerle İstanbul'a gelen ve bunları IV. 
Mehmed'e takdim eden Calyer'e verilen 
talimatta öncelikle 1612 ahidnamesinin 
yenilenmesi ve geliştirilmesinin temini 
isteniyordu. Hollanda Cumhuriyeti. Ha
ga'dan sonra hiç kimseyi elçi payesiyle 
Osmanlı Devleti'ne göndermemişti. Cal
yer'e büyük elçi payesi verildi ( ı680). Cal
yer'in İstanbul'a geldiği sırada dünya si
yaseti oldukça değişmişti. Osmanlılar 

Avusturya ve Fransa karşısında yorgun 
bir durumdaydı. İspanya artık Osmanlı
lar'ın Avrupa siyasetindeki belirleyiciliğ ini 

yiti rmişti. Fakat Fransa aleyhtarlığı. Hol
landa ile Osmanlı Devleti arasında siyasi 
iş birliği için ortak bir nokta oluşturuyor-
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Nederland Ahkam Defteri'nin kapağı (BA, nr. 23/2) 

du. Ayrıca Venedik ile Osmanlı Devleti 
arasındaki savaşlar Hollanda'nın izmir'
de odaklanan ticaretini olumsuz yönde 
etkilemekteydi. Bundan dolayı IV. Meh
med Hollanda'ya yeni bir ahidname verdi 
( ı680) (BA, Düvel-i Ecnebiyye Defter/eri, 
nr. 22). Muhteva itibariyle 1612 ahidna
mesinin aynı olan bu ahidname, kapitü
lasyon rejiminin sona erdiği 1923 Lozan 
Antiaşması'na kadar Akdeniz'deki Hol
landa varlığını şekillendirdi (Noradoung
hian, ı. 53-54). Bunun dışında Hollanda 
vatandaşlarının ikameti ve Hollanda tica
reti konularında iki nizarnname hazırlan
dı. Bu nizamnameler XVII ve XVIII. yüz
yıllarda yürürlükte kaldı. 

Justinus Calyer'in ölümü üzerine ( ı682) 
onun daha önce geçici katip olarak tayin 
ettiği oğlu Jacobus Colyer elçiliğin işlerini 
devraldı. istanbul'da yetişen Jacobus'un 
nüfuzlu devlet adamlarıyla arası iyi idi. 
Avusturya'ya karşı başlayan ikinci Viyana 
seferi yüzünden yeni elçinin tayini 1684 
yılında onaylanabildi. Jacobus Colyer, in
giliz elçisiyle birlikte savaşın sona erdiril
mesi için ara bul uculukyaptı ve 1699 ta
rihli Karlofça Antiaşması'nın imzalan
masında rol oynadı. Hollanda'nın bu sıra
da dış politikadaki başlıca amacı Osman
lılar'la Avusturyalılar arasında dostluk 
kurmak, böylece Avusturya imparato
runu Fransa'ya karşı müttefik olarak tut
maktı. Ayrıca savaşların devam etmesi 
Hollanda'nın Akdeniz ticaretini olumsuz 
yönde etkilemekteydi. Bundan dolayı 
Hollandalılar, XVIII. yüzyıl boyunca Os
manlılar'la savaş halinde bulundukları 
ülkeler arasında arabuluculukyapmaya 
devam ettiler. Colyer, 1712'de Osmanlı-
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Rus ateşkes antiaşmasında ve Avustur
ya- Osmanlı savaşını sona erdiren Pasa
rofça Antiaşması'nda da ( 171 8) ingiliz el
çisiyle birlikte ara buluculuk yaptı. 

Calyer'in ölümünden ( ı725) sonra ger
çek bir diplomat olan Cornelis Calkoen 
Hollanda büyükelçiliğine tayin edildi 
( ı 726). Osmanlı devlet adamlarıyla iyi iliş
kiler kuran Calkoen diplomat olarak faz
la başarılı olamadı. Ancak şahsi dostluk
larla bazı işler yaptı. Eski büyükelçi Cal
yer'in borçlarını ödeyerek elçiliğe yeni bir 
düzen verdi. Yaşadığılüks hayatyüzün
den o da pek çok borç bırakarak istan
bul'dan ayrıldı ( 1743). Sekreteri Jean 
Charles des Bordes kısa bir süre masla
hatgüzar olarak Hollanda'yı temsil ettik
ten sonra Elbert de Hochepied büyükel
çi olarak tayin edildi (ı 747). Elbert de 
Hochepied diplomatik ilişkilerden çok ti
cari ilişkilerle ilgilendi. XVIII. yüzyıl başla
rından itibaren gerilerneye başlayan Os
manlı - Hollanda ticari münasebetlerini 
yeniden canlandırmaya çalıştı. Fransa'ya 
kaptırılan doğu ticaretinde Hollanda'nın 
yeniden söz sahibi olmasında önemli rol 
oynadı. Amsterdam'da ilk defa küçük bir 
Osmanlı ticaret kolonisi açıldı. 

Hochepied'ten (ı 763) sonra Hollanda 
büyükelçiliğine tayin edilen Wilem Gerrit 
Dedel ( 1765-1767) birkaç yıl sonra öldü
ğü için sekreteri olan Alman asıllı Fred
erik von Weiler elçilik işlerini üzerine aldı 
(ı 767-1776). Hollanda Genel Meclisi onu 
büyükelçiliğe terfi ettirdi ( ı775). Fakat 
bu tarihten sonra Hollanda büyükelçiliği
nin çevresi giderek daraldı; Hallandalı el
çilerin Osmanlı devlet adamlarıyla olan 
dostluk ilişkileri azaldı. 

Fransız ihtilali'nden sonra Hollanda'da 
Fransa'nın himayesinde kurulan Batav 
Cumhuriyeti'nin Napolyon'un Mısır'a yap
tığı saldırıyı ( ı798) desteklemesi Osman-

Hollanda 
büyükelçisi 

Cornelis 
Calkoen'i 

sadrazam ın 
yemeğinde 

tasvir eden 
Jean Baptiste 
van Mour'un 

bir tablosu 
(Bordeaux Musee 

des Beaux Arts) 

h-Hollanda ilişkilerinin kesilmesine sebep 
oldu. Hollanda'nın istanbul'daki elçisi Bük
reş'e sürgüne gönderildi (S lot- Abel
man. s. 7). Osmanlı ülkesinde bulunan 
Hallandalı tüccarların beratları toplatıldı 

(BA, Cevdet- Hariciye, nr. 264, ıı 40, 

ı246, ı264, 1309,1666, 1791).Ancakda
ha sonra Osmanlı- Hollanda ilişkileri yeni
den kuruldu ( ı 804) ve Hallandalı konso
los ve tercümanların beratları iade edildi 
(BA, Cevdet-Hariciye, nr. 3458) . Fakat 
Napolyon'un Hollanda'yı resmen Fran
sa'ya bağlaması üzerine ( ı8ıO) tekrar 
kesildi. Nihayet Hollanda Krallığı'nın ku
rulmasından ( ı8 ı 4) sonra iki devlet ara
sındaki siyasi ve ticari ilişkiler yeniden 
başladıysa da ticari ilişkiler eski seviyesi
ne çıkmadı. Bilhassa Mora isyanından 
( ı 82 ı) sonra Hallandalı tüccarlar için bü
yük önem taşıyan ve keten pazarının 
merkezi olan izmir eski önemini kaybet
ti. Bunun yerine istanbul Hollanda gemi
lerinin en çok mal getirdikleri liman du
rumuna geldi. Devamlı büyüyen gemi ti
careti iki ülke arasındaki ekonomik ilişki
lerin güçlenınesini sağladı. Ancak Hol
landa gemilerinin Avrupa'dan doğuya 
ucuz sanayi maddesi taşıması Osmanlı
lar'ın ekonomik krize girmelerine sebep 
oldu. Bu yüzden daha sonraki yıllarda bu 
ilişkiler sarsıldı; Batılı ülkeler Osmanlı ül
kesinde demiryolu gibi bazı önemli yatı
rımlara girerken Hollanda buna katıla
madı . 

Mora isyanı milletlerarası bir mesele 
haline gelince Hollanda, en iyi diplomat
larından biri olan Hugo van Zuylen van 
Nüenveld'i istanbul'a büyükelçi olarak 
tayin etti (1825). Van Zuylen, iki ülke 
arasındaki ilişkilerde önemli rol oynayan 
son diplomat oldu. Osmanlı Devleti'nin 
Mora isyanını destekleyen ingiltere, Fran
sa ve Rusya ile ilişkileri bozuk olduğu için 



Zuylen bu ülkelerle Osmanlı Devleti ara
sında ara buluculuk yaparak önemli dip
lomatik faaliyetlerde bulundu. Özellikle 
Babıali nezdinde Fransa'nın haklarını ko
ruması ona Katolikler'in sevgisini kazan
dırdı. İstanbul'dan ayrılmasından ( 1829) 
sonra Hollanda hükümeti man imkansız
lıklar yüzünden yerine tayin yapamadı. 
Elçilik işlerini geçici olarak baştercüman 
Testa yüklendi ve İstanbul'dan ayrılınca
ya kadar ( 184 7) bu görevini sürdürdü. 

XIX. yüzyılda Osmanlılar da Hollanda'
da daimi elçilik açtılar. İlk büyükelçiler. Ba
bıali 'de yüksek mevki sahibi Rum asıllı 
Osmanlılar'dan seçiliyordu. İstanbul'a ta
yin edilen Hollanda büyükelçileri ticaret
le ve bazı gayri müslim Osmanlı tebaası
nın himayesi gibi işler le meşgul olurken 
Osmanlı büyükelçiler i bu gibi işlerle pek 
ilgilenmiyorlardı. 

ll. Abdülhamid'in takip ettiği dış politi
ka diğer sömürgeci devletler gibi Hol
landa'yı da rahatsız etti. Bilhassa Hollan
da'nın sömürgesi olan Endonezyalı müs
lüman öğrencilerin Osmanlı askeri okul
larında okutulması Hollandalılar'ı yakın

dan ilgilendiriyordu. O zamana kadar da
ha çok ticari münasebetlere ağırlık ve
ren ve sömürgelerin problemleriyle pek 
ilgilenmeyen Hollanda elçiliği gerekli il
giyi göstermek zorunda kaldı. Endonez
yalı müslüman hacıların meseleleriyle 
uğraşmak üzere Cidde'de 1872'de açılan 

Hollanda konsolosluğu bu iş le görevlen
dirildL Osmanlı Devleti'nde hilafet politi
kasına paralel olarak Hollanda'nın da si
yasi ilgisi arttı. ll. MeŞrutiyet'in ilanından 
sonra bu siyasetin önemini kaybetmiş ol
ması Hollanda 'yı rahatlatmakla birlikte 
iki ülke arasındaki ilişki ler eski seviyesine 
çıkmadı. 1. DünyaSavaşı'n ı n başlaması 

üzerine de ticari ilişkiler t amamen kesil
di. Savaşta tarafsız kalan Hollanda ile Os
manlı Devleti arasındaki münasebetler 
bir süre daha devam etti. Hollanda elçili
ğinde işleri genç bir ilim adamı olan elçilik 
tercümanı Kramers yürütmekteydi. 

Hollanda Kramers'i Lozan Konferansı'

na gözlemci olarak göndererek Türkiye 
üzerindeki görüşlerini açıkladı. Kapitü
lasyonların kaldırılmasından sonra yeni 
Türkiye Cumhuriyeti ile başlattığı görüş
meler neticesinde Ankara'da bir dostluk 
ve iş birliği antiaşması imzalandı ( 30 Ha
ziran 1925). Böylece iki ülke arasında t i
cari t emellere dayanan ilişkiler yeniden 
kurulmuş oldu. 1960'1ı yıllarda Hollanda'
ya Türk işçileri nin gönderilmesi iki ülke 
arasındaki münasebetlere ayrı bir boyut 
kazandırd ı. 
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Hollanda ile Türkiye cumhuriyeti arasında 1925 y ılında imzalanan Ankara Antiaşması'nın Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal 

tarafından tasdik edildiğini gösteren belge ('s-Gravenhage Genel Devlet Arşivi) 
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ıııeı CEVDET. K ü çüK 

IV. HOLlANDA SÖMÜRGECiLiGi 

Hollanda, 1579 yılında İspanya'dan ba
ğımsızlığını kazandıktan hemen sonra de
niz aşırı ülkelere açılmak için büyük çaba 
harcamaya başladı. Önceleri Hallandalı 
tüccarlar Portekiz üzerinden gelen doğu 
ürünlerinin Kuzey Avrupa'ya pazarlanma
sında aracılık yapıyordu . Ancak Hollan
da'nın İspanya'dan kurtulduğu günlerde 
Portekiz İspanyol hakimiyeti altına girdi. 
Bunun üzerine İspanya Kralı l l. Felipe, Ca
diz ve Lizbon gibi Hallandalı gemicilerin 
ikmal merkezleri olan Portekiz limanları
nı bu ülkenin gemilerine kapattı (1580). 
Bu durum Hollandalılar'ı, baharat gibi Do
ğu'dan gelen ürünlerin yetiştirildiği böl
gelere doğrudan ulaşabilmek için yol ara
maya sevketti. Daha önce Goa (Hindis
tan) ve Lizbon'da Portekizliler'in yanında 
çalışmış olan bazı tüccarlar onların ve İ s
panyollar'ın deniz yolu haritalarını ele ge
çirdiler. Bunlardan özellikle Jan Huügen 
van Linschoten, Riijs geschritt ve Itine
rio-naer Oost ofte Portugaels Indien 
adlı el kitapların ı yazarak Amsterdamlı 
tüccarların ihtiyaç duydukları bilgileri sağ
ladı; bu kitaplar, deniz yollarının haritala
rını ve Portekiz keşiflerinin bütün ayrın
tılarını ihtiva etmekteydi. İlk olarak 1 595 
yılında Cornelis de Houtman yönetimin
deki toplam 64 tonluk dört gemiden ve 
249 mürettebattan oluşan bir Hollanda 
ticaret filosu, Afrika'nın güney ucundaki 
Ümitburnu üzerinden Doğu Hint adaları
na gönderildi. Bu yolcul,uk, Amsterdamlı 

dokuz zengin iş adam~rafından yeni ku
rulan Uzak Ülkeler Şir ti Compagnie van 
Verre adına yapılmışt . Portekizliler'in As
ya seferleri hakkın geniş bilgisi bulu
nan Houtman, ilk ö ce Cava adasının ba- . 
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tısında kara biber deposu olarak bilinen 
Bentem Limanı'na , sonra da Bali, Madu
ra ve Sumatra adalarındaki çeşitli liman
lara uğradı . Denizlerde karşılaştığı zorluk
lar ve hastalıklar sebebiyle bölgede iki yıl 
geçiren Houtman Hollanda'ya üç gemi ve 
sadece seksen dokuz mürettebatla, fa
kat bol miktarda baharatla döndü. Bun
dan sonra birbirleriyle rekabet eden çe
şitli şirketler doğunun baharatlarından 

pay kapabilmek amacıyla ayrı ayrı yolcu
luk düzenlemeye başladılar. Houtman 'ın 

dönüşünün ardından on ayrı şirketin alt
mış beş, 1 598'de beş ayrı şirketin yirmi 
iki gemisi yola çıktı ve bunların büyük bir 
kısmı başarıyla geri döndü. Mart 1599'
da Jacop van Neck yönetimindeki filo ilk 
defa "Baharat adaları" olarak da adlan
dırılan Maluku adalarına ulaştı ve dönü
şünde yüksek bir kar elde etti. 1601 yılın
da çeşitli şirketlerin düzenlediği sefer sa
yısının on dördü bulması üzerine hükü
metin teşvik ve desteğiyle Hint Okyanu
su'nda ticaret yapan bütün ş irketler bir
leşerek 1602'de asıl adı Birleşik Doğu 
Hindistan Şirketi (Vereenigde Oost-lndische 
Compagnie) olan Hollanda Doğu Hindistan 
Şirketi ' ni kurdular. Adı şirket olmakla 
birlikte bu kuruluş gerçekte Hollanda'ya · 
bağlı özerk bir devlet gibiydi. Zira Hollan
da hükümeti tarafından Ümitburnu ile 
Macellan Bağazı arasında kalan bölgede 
ticaret yapma tekeli kendisine verilen şir
ket, askeri amaçlı müfrezeler bulundur
mak gerektiğinde Hollanda adına savaş 
açmak, kaleler inşa etmek ve Asya'daki 
mahalli hükümdarlarla antlaşmalar im
zalamak gibi bağımsız bir devlet in sahip 
olduğu yetkilerle donatılmıştı . Bu şirket 
sayesinde Hollandalılar, Afrika'nın güne
yindeki Ümitburnu ile Basra körfezinde 
Benderabbas Limanı'ndan Doğu Hint ada
larının en ucunda bulunan 11mor'a kadar 
uzanan bölgede müstahkem ticaret mer
kezleri ve tesisler kurarak bir sömürge 
imparatorluğu meydana getirdiler. 

Hollanda'nın batıya doğruyayılışı doğu

daki kadar parlak olmadı. Amerika kıta
sındaki sömürge bölgeleri. ilk defa 1614 
yılında otuz Wallon ailenin Kuzey Ameri
ka'da Hundsan nehri etrafında, on Pro
testan ailenin 1626'da Güney Amerika'
da Brezilya sahillerine yerleşmesiyle oluş
maya başladı. Önce Hudson nehri boyun
ca Yeni Hollanda denilen bölgede halkı 
kürk ticareti ve ziraatla geçinen bazı yer
leşme merkezleri kuruldu; bunların en 
önemlisi İngilizler'in sonradan New York 
adını verdikleri New Amsterdam'dı. An
cak Kuzey Amerika'daki sömürgecilik faz-

la önemsenmedi. Hollandalılar, İngiliz sö
mürgeleri arasında sıkışıp kalan Yeni Hol
landa kolanisine göçmen yerleştirme ko
nusunda fazla bir gayret sarfetmediler. 
Buna karşılık Güney Amerika ve Batı Hint 
adalarında (Karaibler) kuzeye göre daha 
yoğun faaliyet gösterdiler. Doğu Hindis
tan Şirketi'ne benzeterek kurdukları ve 
adını Batı Hint adalarına izafeten Batı 
Hindistan Şirketi koydukları yine özerk 
devlet statüsündeki şirket donanınaya 
yardımcı olmak amacıyla yüzlerce silahlı 
tüccar gönderdi; bunlar yeni yerlerin ka
zanılmasında büyük rol oynadılar. 1634'
te, Venezuela kıyılarında daha sonraları 
en önemli askeri üs olarak kullanılan Cu
raçao ele geçirildi. Ertesi yıl Brezilya sa
hillerinin büyük bir kısmına el konularak 
Hollanda Brezilyası adı verilen bu bölge
de kereste ve şeker kamışı işletmeciliği 

başlatıldı. Aynı yı l Guyana ile Anti! deni
zindeki St. Eustatius, St. Martin ve 1bba
go İspanyollar'dan alınarak köle ticareti
nin ana merkezleri haline getirildi. Ancak 
diğer sömürgeci ülkelerle olan çıkar çatış
maları Hollandalılar'ın bu kıtada uzun sü
re kalmasına imkan vermedi. 1640 yılın
da Portekiz'in yeniden bağımsızlığına ka
vuşmasıyla başlayan ve 1641-1651 yılları 
arasında cereyan eden Hollanda- Porte
kiz savaşı ve Brezilya'daki işçilerle kölele
rin ayaklanması Güney Amerika' daki, he
men ardından İngiltere ile başlayan sa
vaşlar da sonuçta Kuzey Amerika'daki ko
lonilerin kaybedilmesine yol açtı ( 1673). 
Hollanda'nın Afrika'daki en önemli sö
mürge alanı ve Hallandalı göçmenlerin en 
yoğun biçimde yerleştikleri bölge ise bir
kaç defa el değiştirmekle birlikte 1652'
den 1806'ya kadar yönetimi altında tut
tuğu Kaapstad'dır (Cape Town). 

Hollanda özellikle XVIII. yüzyılın başla
rında, Amerika'daki sömürgelerini kay
betmiş olmasına rağmen diğer sömürge
leri ve kıtalar arası deniz ticaretini elinde 
tutması sebebiyle dünyanın ekonomisi en 
güçlü devleti durumundaydı . Hallandalı 

tekne sahipleri toplam Avrupa tekneleri
nin yarısına hakim olarak dünya deniz ta
şımacılığının büyük kısmını ele geçirmiş

ler ve bütün Avrupa 'nın ticaret aracıları 
haline gelmişlerdi. Böylece ticarette öne 
çıkan ülke, başta gemi sanayii olmak üze
re bazı endüstri dallarında da birinci sıra
ya geçmişti; diğer sömürgeci ülkelere ge
mi inşa ediyor ve milletlerarası Doğu-Ba
tı ticaretine hakim olduğu gibi köle trafi
ğinin de büyük kısmını elinde tutuyordu. 
Ancak bu durum İng ilizler'le 1780'de çı
kan ve dört yıl devam eden savaşa kadar 
sürdü. Bu savaştan yenik çıkan Hollanda'-


