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SiLAHLAR ve A VRUP A SOMURGECiLiGi
Yiicel BlIlut

Carlo M. Cipolla, Silahlar ve Avrupa Somiirgeciligi, Trc.: Ta~klll Temiz,
(istanbul: Yoneli~ Yay., \998), 109 s.
Yirl1linci yiizylida iktisat tarihinin en dikkat yekici sil1lalarllldan biri alan
Carlo M. Cipolla (1922-2000), TUrkye'de, Diinya Niifusunun iktisat Tarihi.
Trc.: M. S. Gezgin, (istanbul: Otaken Yay., 1980), Be,inci Yiizyzldan Onyedinci
Yiizyzla Akdeniz DiinyaslI1zla Para. Firatlar ve Medeniyet, Trc.: Ali ihsan
Karacan, (istanbul: Baglam Yay.,1993), Ne,eli Oykiiler, Trc.: Tulin Altlllova,
(istanbul: Tarih Vakfl Yurt Yay., 2. Baskl, 2000), Zaman Makinesi: Saat ve
Top/um, Trc.: TUlin Altlllova, (istanbul: Kitap Yay., 2002), Fatihler, Korsanlar
ve Tiiccarlar: ispanya Giill1ii,iiniin Efsanevi Oykiisii, Trc.: TUlin Altlllova,
(istanbul: Tarih Vakfl YlIIt Yay., 2003) ve Silahlar ve Avrupa Somiirgeciligi.
Trc.: Ta~klll Temiz, (istanbul: Yoneli~ Yay., 1998) ba~hkh kitaplart ile
tan IIll1laktad Ir.
Cipolla'nm yah~l1lalannlll, bUylik OlyUde, endUstri devriminin oncesinde
Avrupa kltaSll1l11 ye~itli yonleriyle incelenmesine yonelik oldugunu soylemek.
samrtl1l, fazla iddiah olmaz. Silahlar ve Avrupa Somiirgeciligi de, bu uzun
tarihin, onel1lli bir safhasl hakkmdadlr. Cipolla, bu ,ah~maslllda, si:imiirgecilik
faaliyetleri i:incesi ve esnaslI1da denizcilik, silah yapll1ll ve gemi yap lin
teknikleri alanlarllldaki Avrupa devletlerinin durul1lunu ve faaliyetlerini
irdelemektedir. Kitap, "Guns and Sails" ve "Clocks and Culture" ba~hkh iki
denel1leyi i<;eren European Culture and Overseas Expansion (Pelican Books.
1970) ba~1tkh eserin "Guns and Sails" ba~hk1t bi:iliil1lUniin Tiirkye terciimesidir.
Bir "Giri~" b6WmUnii "Avrupa Manzarasl" ve
"Silahlar ve Deniza~tr1
Yolculuklar" ba~!tklt iki ana bi:i1ii11l takip eder. Eser, "Son Si:iz" bi:iIiiI1lUyle
nihayete erer.
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Cipolla'nlll eseri, ,ah~masmlll odaklandlgl konuyla yakmdan alakah ye
hatta belirleyici bir olaYl tespit eden bir ctimle ile ba~hyor: "Ttirkler 28 Mayls
1453'de Konstantinople'ye girdiler" [so 7]. I-Iayh seferlerinin klsa stireli
ba~arllarl dl~mda, Orta yaglar boyullca kiitii bir durumda olan Ayrupa i~in,
istanbul' un fethini mtiteakip geli~en olaylar, iyice yahim bir hal ah11l~tl. Papa II.
Pius'un, iyi gidcn bir §eylerin oldugu konusunda "kendimi ikna ctmcktc.zorluk
yekiY0nIm" diye yazdlgl bir oltamda, ani yc bcklcnmedik bir olay gerycklc§ti.
Ayrupahlar, MtislUman/TUrk birliginin arkasmdan dola§mak suretiyle
okyanuslarda hem kendilerinin, hem de rakiplerinin kaderini kaYltlayacak
iinemli ba§a!'I1ara ula~tIlar.
Cipolla, Ayrupa'nm okyanusu ke§fetmesi ye bununla birlikte
geryekle§tirdigi yayIlmasml, dogrudan dogruya Baharat Yolu'nun kontrolUnU
ellerine geyirmi~ bultman Tlirklerin ilerlemesine baglayan yakla§lma itibar
etmemektedir. Ancak, bu yakla§lmm da dogru yanlarlnm bulundugunu
dU§Unmektedir: "Ayrupa'nm Baharat yollarlna ye Batl Afrika sahillerine
dogrudan ula§mak iyin gosterdigi ,abayl, Ayrupa'nm ekonomik yayllmaclhgl
ile kendi lizerinde hissettigi askeri ye siyasi blok arasmdaki gerilimin bir boyutu
olarak algIlamak olaya bakI§ ayIiarmdan biridir." [so 10]. Ancak yazar, bu
gerilimin gUcUnti onemsemeksizin, Ayrupa'YI harekete geyiren ye ba§arlyla
neticelenen bir eylemi dogllltan dlirtlinUn "MUsliiman blokun etrafll1dan
dolanmaya ye Baharat Adalarlna gitmeye duyulan ihtiyay" oldugUllU ye bu
ihtiyacm kendini on ti9lincU ve on dordlincli yUzyIlda dcyamh surette
hissettirdigini beliltmektedir. Ancak, Cipolla'ya gore, bu gUdlinUn tatmin
edilmesi iyin gerekli "araylar" henUz 0 deyirde mevcut degildi. "13. ye 14.
yUzyIl AyrupalIiarlnlll ba§arlslz oldugu yerlerde ni,in Riinesans AYrupasl
ba~anYI yakalayabilmi~ti? 15. yuzyIlIll bitiminden sonra ni,in Ayrupaillar
sadcce uzak Baharat Adalarma giden yollan kcndi lehlerine ycyirmekle
kalmaml§, aynca tUm onemli deniz yollannm kontrliinti de ele ge,irmi~
deniza§1rI bir imparator/uk kllrabilmi~lerdi? Ayrupahlan korkak bir saYllnma
durllmundan, atllgan ye saldlrgan bir yayIlmaclhk gibi etkili ye ani bir degi§ime
gotiiren neydi? Niyin 'Vasco da Gama t;;agl' oltaya ylkml§lI?" [s. 10] gibi
somlar, eserin ceyabllll aradlgl temel sorunlar olarak goziikmektedir.
Kilabm "Ayrupa Manzarasl" ba§hkh birinci boliil11U, on dordUncli
ylizYllm ba~langlcmdan ba§layarak on yedinci yiizylla dek, AvrupalIlarm sava~
teknolojisindeki dllrumlannlll bir tasvirini yapmaktadlr. Top dokiim teknolojisi,
silah yapll11 sanayisinde kullalllian madenler ye ispanya, l-lollanda, ingiltere,
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Almanya, Fransa gibi U1kelcrin
degerlendinneler yapllmaktadlr.

bu

alanlardaki

durumlan

hakklllda

Bilylik ordulara ve donanmalara sahip bilylik ulus devletlerin te~ekkiilU
ve bunlann somUrgeei yaYllmaelltklan, biltOn zamanlar i9in talep duyulan bir
iiriin olan silahlara olan ihtiyael yok daha fazla artlrml~tl. Avrupa devletleri, bll
siireyte, hem kendi ihtiyaylanm kar~t1ayabilmek iyin liretim yapmaktaydtlar,
hem de ba~ka iilkelere ozellikle top ihraeatl yapmak suretiyle ticari kar
kazanmaktaydllar. Topa ili~kin talepleri, on altmel yiizytlm ba~lanna kadar,
biiylik olyiide italyanlar kar~t1amaktaydl. Onemli bir ktsmllll da, Flamanlar ve
Almanlar kar~t1lyorlardl. Bu doncmde, ozellikle, Portekiz top liretieileri ve
tticearlan iyin karlt bir pazar olmll~tu. POItekiz, silah Uretiminde, bilyiik olyiide
dl~a baglmlt kaldl. Ba~langlyta kendi ihtiyac!l1l kar~t1ayabilecek durumda olan,
fakat deniza~tr1 yaYllmaelltk sebebiyle silah ihtiyacml dl~andan kar~t1amak
zorunda kalan ispanya da, Portekiz gibi, gerek Amerikalardaki ve gerekse de
Uzak Dogu'daki somiirgeei yaYllmadan e1de cttikleri kazanylan illke iyinde
tlltamanll~lardl. Silah teknolojisinin geli~tirilmesi iyin yogun yaba hareayan ve
glivenilir kaynaklara gore pek yok yabancl silah yaplmclsll1l istihdam eden
ingiltere, sahip oldllgu zengin demir yataklannm bir sonueu olarak demir
diikiim silahlan iiretmi~lerdi. Bronz silahlann biryok ayldan demir dokiim
silahlanna iistOnliik saglaml~ oimasllla ragmen, ingilizler, i~lerini gorebilecek
evsafta fakat daha az maliyetli demir dokum silahlanm tereih etmi~lerdi.
Boyleliklc, dl~a baglmlt olmaktan kUltulduklan gibi, iilkenin zenginliginin de
iilke iyinde kalmaslI1l saglaml~lardl.
Klta Avrupasmdaki geli~melerin en hlzh katalizorli olan Hollanda, gerek
ispanyollar ile aralarmda siirmekte olan sava~larda kullal1lll11ak iizere OISUIl,
gerekse de meveut bliyiik donanmalan ve deniza~tr1 yaYllmalan iyin olsun
siirekli olarak a1tan l11iktarda tapa ihtiyay duymaktaydtlar. Hlzla artan
zenginlikleri de, bll ihtiyaylan etkin bir talebe donU~tiirmii~tli. Hollandaltlar,
silah ihtiyaylanl1l ba~lallglyta bilyiik olyiide ingilizlerden kar~lladl. Daha sonra
da, kelldi yerel top endlistrisi kurma yolunda yatlnmlar geryekle~tirdiler ve bir
and a pek yok bolgede silah fabrikalan goriilmeye ba~landl. Hollandahlar, bronz
silah Uretimini, kendi iilkelerinde, ellerinde tutuyorlardl ve demir silahlann
diikiimiinii ise demir eevherinin ve d6kiimiine miisait oldugu yurt dl~lI1da
gerl'ekle~tiriyorlardl. Bu baglamda, ozellikle, zengin ve kaliteli baklf, yinko ve
demir yataklanna, biiylik mangal komiiril iireten orman lara ve gerekli su gUeiinii
ve ula~lml saglayan nehirlere sahip isvey'e biiyiik ilgi gosterll1i~lerdi.
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Demir doklim silahlann kullamml, on yedinci ylizYII boyunca, ozellikle
denizlerde yaygll1la~ml~tl ve yliZyllll1 sonlanna dogru demir doklim silahlar
Avrupa gemilerinin i,inde en baskm silah aracI haline gelivermi~lerdi. On
be~inci ylizytldaki ilk yaytlmaclllk dalgasmdan soma, Avrupa'nm potansiyel
silah liretimindeki hem kalite, hem miktar ve hem de ge~itlilik baklmlanndan
meydana gelen inantlmaz artl~ dikkat ,ekicidir. Avrupa silah liretiminin
ilerlcmesi, yeni deniz sava~ teknikleri ilc de paralel geli~tiginden, Avrupalt
olmayan toplumlann bu duruma intibak etmelerini zorla~tlrml~ ve
savunmalannm gittik,e zaYlflamasma sebebiyet vermi~ti. Denizcilik alanmdaki
ilerlemelerin temel boyutlan, basit,e, ~oyleydi: "BOO' den soma, Akdenizli
tliccarlann dort ko~e yelkenleri gemi direklerine uyarlamalan ve tek direkli
gemilerden lil' direkli gcmilere ge,i~; on be~inci ylizytl boyunca tUccarlarm
gemilerinin ta~lma kapasitesini gozle gorlinlir oranda arttnnalan; saldm ve
savunma durumlarmda aglr silahlara olan glivenill aI11~1" [s. 47]. Roma
d6nemine kadar eskiye giden, sava~larda kullamlan klireklerle donattlml~ uzun
gemlerle, kadlrgalarla daha ,ok tiiccarlar tarafll1dan kullantlall yelkelle dayah
gemiler arasll1daki i~ boltimline dayah k6klii gelellek, tngilizler tarafll1dan
dcgi~tirilmi~ti: Yelkenli gemilcr, somaki doncmlerin ba~anlt sava~ gcmilcri
haline gelmi~lerdi. Toplarla te,hiz edilll1i~ yelkcnli gCll1ilcrin saglam bir ~ckildc
geri donmli~ ollllalan, Avrupalt devletlerin insan glicliniin kullantlll1asmda
ya~adlklan slkmtllan da a~lllalarml saglaml~tl aynca. On altmcI ylizytlda, bir
Franslza ait oldugu soylenen "silahlann on gliverteye yerle~tirilmesi" ~eklindeki
bir ke~if; gClllilere daha fazla saYlda silah yerle~tirillllesine illlkan verlllekle
kalmadl, ayl1l zalllanda, gClllinin dengcsini tehlikeye atll1adan bu silahlann
kullal11l111aSll11 llllilllklin kllllll~lt. Yeni gell1i ve sava~ tekniklerini hlzla .altp
geli~tiren ve daha iyilcrini ke~fedell iilkeler Hollanda ve ingiltere Ollllu~tU.
ispanyollar, italyanlar hala eski tarz deniz sava~ tekniklerini slirdiinneye devalll
ettiler. ingilizler ve Hollandaltlar "saYlca az, fakat atak ve diren,li, yaratlcl
olmayan ancak kabul edilebilir ve kullant~1t gemiler" iirettiler ve bu gemileri
"olduk,a hafifve iyi silahlandlrdtlar." Fakat bu kiiylik gelllileriyle, ispanyollarm
koca gemilerini rahatslz etlllekteydiler. Makine ,agmll1 kendini hissettirmeyc
ba~ladlgl bu evrede, bll teknolojik yenilikleri ba§anyla kullanan uluslar Avrupa
il'inde iistiinlligii ele geyinni~lerdi.
"Silahlar ve Deniza§lfI Yolculuklar" ba~hgml ta§lyan ikinci boliim, aym
donemde Dogu diinyasmm silah teknolojisindeki durulllunu ve Avrupa'da
meydana gelen geli~melerin Batl-dl§1 toplumlar lizerindeki etkilerini ele
almaktadlr. Aylk arazide saylca ,ok, disiplinli ve yiiksek hareket kahiliyetine

121
sahip MUslliman/Tlirk ordulan kar~lsmda aciz durumlarda kalan Avrllpahlar,
ozeliikle savunma tabyalannda onlara kar~1 bir listiinllik saglanll~ gibiydiler.
Ancak, yok klsa slire iyerisinde btl listlinlUkleri de, TUrklerin yeni silah
tekniklerini ve teknolojisini ogrenmeleri ve geli~tirmeleri ile kaybolmu~tu. TUm
zayIfllgma ragmen, 0 an iyin, Avrupa'daki en glil'lli savunma sistemi olarak
degerlendirilen istanbul'un sllrlannm a~I1masl da bu degi~imin kesin bir
ifadesiydi. Cipolla, Tlirklerin, bu Ustlinlliklerini, ozellikle de denizlerde, gemi
yapun teknikleri ve sava~ tekniklerindeki geli~meleri takip edemedikleri iyin on
altmcl ylizyllm ikinci yansmdan itibaren Avrupahlann lehine olacak ~ekilde
kaybettiklerini belirtir. Karada ise, daha birka<; ylizyIl, oldukya zaYlf durumda
kalacaklardl.
Avrupahlarm silah sanayinde ya~adlklan geli~melerin aSll etkisini,
onlann Tlirklerin ve Memluklarm etrafmdan dola~arak kar~I1a~tlklan "bir tarafta
yok ilkel Amerika yerli halklan ve Afrikahlar, diger tarafta hayli geli~mi~ ve
ktiltlirlli Asya halklan" [so 6S] lizerinde gostermi~ti. Ozeliikle, ate~li silahlarla
daha once hiy kar~lla~maml~ olan Amerika halklan ve Afrikahlar, Paolo
Giovia'nm deyimiyle "Avrupa silahlanllln glirUltUsU bile onlan 'isa'ya
inamhrmak' iyin yeterliydi." [so 6S]. ikinci grup iyin ise, mesele 0 kadar basit
degildi.
Hem Hindistan'da, hem de <;:in'de modern anlamdaki metal silahlar,
barutun kullamlmaya ba~lamasll1dan ve her tilr roket, mermi, a~lfl ate~ ylkaran
giillelerle yapiian deneylerden epey sonra ortaya Ylkml~tl. Portekizlilerin
gelmesinden lOok daha onceleri Asya'da silahlann kullalllldlgi bilinmektedir.
M llhtemelen de <;in silah Ian on be~inci ylizyllm ba~lanna dek, en azmdan,
Avrupah silahlar kadar iyiydiler. Ancak 0 tarihten sonra, Avrupa silahlannm
digerlerinden daha iyi ve daha gli<;lli olduklan, Avrupahlann silahlanyla
kar~lla~an AsyalIlann degerlendirmelerinde gorUlmektedir.
On altlllci ylizyllda Avrllpailiann Asya'daki varllklan, <;:inlileri,
Hindistanhlan ve Japonlan, bu "yabanci ~eytan"la nasll ba~ edebilecekleri
konustlnda dli~linmek zortlnda bl1·akml~tl. "Onlarla sava~mak ya da
onemsememek? Tekniklerini alIp kopya etmek ve kendi ge1eneklerinden
uzakla~mak ya da onlarla olan tUm ili~kilere son vermek ve kendilerine bir
izolasyon yolu aramak? Olmak ya da olmamakT [So 69] Bu problem, 0
glinlerde ba§layan ve hala da siirmekte alan geleneksel degerlerin taltl~maya
a<;Ilmasl, listlin olarak degerlendirilen Bahh teknolojilerin almmasl' sonrasmda
kiiltUrel anlamda da Bat"l degerlerin etkisi altma girilmesi gibi bir durumu da

F.g
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yaratml~tl.

<;:inli bir yazann konuya ili~kin degerlendinllCsi bu noktada
aylklaYlcldlr: "BalI bilgisine niyin sahip olmamlz gcrektiginin teknik cevabl
askeri yenilgimizdir, ancak ahnmamasl gerektiginin sebebi ise psikolojiktir.
i"giidiisel olarak <;:inliler tersine yevrilebilir bir askeri yenilgiyi kabullenmeyi
psikolojik bir bunahma girmeye tercih ettiler: Halk bu utanca direnebilir, ancak
kendi itibannlll dii~mesine asia ... " [so 76].

Neticede, ka9111tlmaz bir silahlanma yan~1 ba~ladl. En fazla aranan iirUn
top olmu~tu. Avrupahlar, bu silahlan yerlilere degi~ik ama"lar iyin veriyorlardl:
Ticaret i,in, Migede belli imtiyazlar elde etmek i,in ya da "bol ve yonet"
prensibi dogrultusunda bir gruba kar$l bir digerini desteklemek i"in. Fakat,
Asya'ya ihra9 edilen toplann Avrupa'da tiretilenlerin yok kliyUk bir klsml
oldugu hatlrlanmahdlr. Bu ah~veri$ ili$kisinde hatlrlanmasl gereken bir diger
husus da, top ticaretini yapmalanna kar~lIl, Avrupahlann silah tiretimi ve
teknolojisi bilgisi konusunda aynl tutum igerisinde olmamalandll·.
"Portekizliler, yerlilere silah liretlllc sanatInl ogretenleri yok feci ~ekilde
cezalandmyordu. Kendisine silah tiretme sanatml ogretmcsini isteyen bir Japon
yetkiliye Tayvan'da Hollanda'nm somiirge valisi "ieter Nuyts ~oyle demi~ti:
'Japonya knedi yurdunu ok, yay ve ktllyla y(lnetir ve sadece benim lilkem ate~li
silahlarla yonetilir, yani size bu sanatl ogretemem.''' [so 70]. Vine, 1645'te
Nagazaki'deki Hollanda fabrikasInlll ~efi Pieter Antoniszoon Overtwater ~oyle
yazml~!i: "Bu silahlar btiyUk bir hazinedir ve bu ilmi aktlh ve kibirli bir millete
vermek hiy de aktlhca oll11az ... Bu nedenle Japon yetkililerin bir silah fabrikasl
kurmak iyin istedikleri kredi ba~vurusunu ba~tan savmah ve onlara yiiz
yevirmeliyiz." [so 70]. Btillin bunlara ragmen, Asyalt hiiktimdarlar, top d(lkme
sanatlm kendilerine ogretmeye haZlr bazl Avrupaltlar blilabilmekteydiler.
Ancak yine de, bu istekte olanlar, AvrupalIlal' tarafmdan hiy ho~ kar~i1anmaz ve
cezalandmlma korkusli ya~arlal'dl.
Cipolla, "Son S6z" ba~hkh boltimde, Avrupahlann deniza~1l'l yayilmacl
faaliyetlerinde, dinl motiflerin ve misyonlill yerini tespit etmeye <;all$maktadll·.
Bu nedenle de, belki de, <;ah$mal1ln en 9arpici boltimlidiir.
"1400'ler sonraSl Avrupa yayilmaclhgl klsmen de olsa bir Hal'h
yaYllmasl olarak telakki edilebilir" [s. 86] diye yazan Cipolla, Avrupa
yaytlmacl hgml esasen ticari bir macera olarak degerlendirmektedir. Ona gore,
bu yaYllma, "Olia <;:ag Avrupasmlll vebasl saytlan i~ ve din arasmdaki"
uzla~maz yeli~kiyi de ortadan kaldll'll1l~tl. Boliimiin hemen ba~langly
paragrafmda veri len til' ornek bu noktada son derece aylklaYlcl olacaktll':
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"Vasco de Gama Kalkiita limanll1a demir attlgmda bir yerli Portekizlilerin
Asya'da ne aradlgml sordu. Rivayete gore Gama'nll1 cevabl 'Hlristiyan ve
Baharat' olmu~tu. Albuquerque 1511 'de Malakka'ya saldlrdlgmda subaylanna,
iki sebepten dolaYI val' giil'leri ile sava~malannl emretmi~ti: 'Birincisi, hal'l
iilkenin dl~mda da farklt yerlere dikerek ve Muhammed'in hilalinin ate~ini
sondiirerek Tanrt'ya hizmet etme a~kl". ve ikincisi, tUm baharat ve ilal'
kaynaklanndan dolaYI bu ~ehri ele gel'irerek Kral Don Manue!'e hizmet etme
a~kl' Kendisini Hindistanltlara yakla~tlracak olan motifler lizerinde kafa yoran
Bernal Diaz da ~oyle yazlyordu: 'Biz Avrupa'yl Tann'ya ve majestelerine
hizmet etmek, karanhkta kalml~ insanlara 1~lk sunmak ve herkesin arzuladlgl
gibi zengin olmak i~in terk ettik.'" [s. 85]. On altll1CI ve on yedinci yiizYlllarda
Avrupaltlar Hint Okyanusu ve <;:in Denizi'ne yerle~tiklerinde, kendilerini
baharat ticaretiyle sllllrlamadtIar ve her alanda kar elde etmenin yollanm
aradtlar. Bolgede I'ok say Ida flrsat mevcuttu; risk yliksekti, ancak kar daha da
yiiksekti. Bu ugra~ta, "Din bahanenin, alttn diirtiiniin kaynaglydl. On dordiincli
ve on be~inci yiizyIllarda Atlantik Avrupasmm geli§tirdigi teknoloji ise aral'lan
sunmu~tu." [So 87].
Bu siireyte, meselenin diger bir boyutu da, AvrupaltlarJa kar§I1a~an
bir atmosferde kar§lla~an toplumlann bu geli~meler kar~lsmda nasIl bir
tutum taklllml~ olduklandlr. Batl-dl~1 toplumlarm, bu siire9te, I'ok yogun
teknolojik ve kiiltiirel meselelerle ugra~mak zorunda kaldlklan ve yogun bir
Batlltla~ma sUrecinden gel'tikleri malumdur. Yiizytllar boyunca siiren ve hil' de
kolay olmayan bu slirel', M. Chiang'm climlelerinde giizel ozetlelllni§tir: "Top
gUlIeleri kaplmlzl l'aldlgll1da, dogal olarak onlarla ilgilendik ve onlan yapmasml
ogrenirsek bu sava~1 kazanmz diye dli~lindiik. Kimin adma ne zaman
geldiklerini unutmu§tuk, yiinkii bizim il'in hayatllTIlzm devam etmesi
ruhumuzul1 kurtulmasmdan I'ok daha onemli idi. Ancak tarih yok garip
yollardan geyer. Top glilleleri iizerinde 9ah~arak mekanik icatlar yapttk ve
bunlar siyasi reformlar yapmamlza yol a9tl. Siyasi reforl111ardan siyasi teoriler
gormeye ba~ladlk ve bunlar Batl felsefesini ogrenmemize yol a9tl. Diger
yandan, mekal1ik icatlar sayesinde bilimsel metot ve bilimsel zihni al11al11al111z1
saglayan bilil11i gordiik. Adlm adlm top giillelerinden daha I'ok uzakla~tIk"." [so
96].
deh~etli

SOl1l19 olarak, Silahlar ve Avrupa Somiirgeciligi ba~hkh eserinde, Cipolla;
bir yonliyle Endlistri devrimini doguran ~altlardan biri olan, bir yoniiyle I'ok
eski yaglardan beri, il'inde bulundugu son derece slkllltl ve problem dolu
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atmosferi dagltacak ve kurtulu~unu saglayacak imkanll1 Dogu'nun
zenginliklerinde oldugllnu bilen ve bu yonde siirekli bir arzll ve ugra~ iyerisinde
olan Avrupa'nm bu dogrultllda giri~tigi okyanus seriivenlerindeki ba~anlarnll
saglayan, diger bir yonUyle de Batl-dl~l toplumlan yogun bir Batlhla~ma
meselesiyle kar~l kar~lya blrakan Avrupa'mn denizlerdeki s01l1urgeci
yaYllmasma en bliyUk katklYI saglayan "araylann" hangi tarihsel ko~ullarda ve
nasll Uretildigini, ne !iir sonuylar dogurdugullu ba~anyla gostermektedir.

