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5/6 NİSAN 2019 

SAYI,  

 
 

Dünya üniversitelerinde disiplinlerin ve tarih disiplininin ortaya çıkışından başlayarak, tarih çalışmalarının özellikle 
son yüzelli yıllık gelişim süreci üzerinde duran Tekeli, tarihin diğer disiplinlerden nasıl katkı alarak yeni çalışma 
tarzlarına yöneldiğini, zaman içinde tarihin belli alt alanları biçiminde gelişen disiplinlerarasılığın, birçok farklı 
disiplinden yararlanmasına ve özellikle paleografya, epigrafya, diplomatika, nümizmatik, toponomi, antroponomi, 
kronoloji, geneoloji gibi disiplinlerin ortaya çıkışlarına ve bunların tarihin disiplinlerarasılığına sunduğu katkılara 
değinmiştir. 

 
 İkinci oturumda  Güneş  Işıksel, “Annales  Tarihçilere Aslında Ne 
Söyledi? ” başlıklı konuşmasında, disiplinlerarasılığın önemli  bir 
okulu  olan  Annales’in  günümüze kadar  intikal eden düşünsel  ve 
pratik  mirasının, dönemlere göre nasıl  farklılaştığını açıkladı.  
 Üçüncü oturumda Dokuz  Eylül Üniversitesi  Karşılaştırmalı Tarih 
Programında  doktoralarını tamamlayan Gülsüm Tütüncü ve 
Neslihan Ünal, “Karşılaştırmalı Tarihin Türkiye’deki  Durumu:  
İmkân ve Sorunlar”  başlıklı konuşmalarında, dünyada  ve 
Türkiye’de karşılaştırmalı  tarihin nasıl bir seyir izlediğini, önemli 
örnekler  üzerinden  açıkladılar. 

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi 
Küresel Politikalar Araştırma 
ve Uygulama Merkezi ev 
sahipliğinde Kocaeli 
Üniversitesi Tarih Bölümü ve 
tarihyazımı.org platformunun 
katkılarıyla Silivri’de 
gerçekleştirildi. Çalıştayda, 
dünyada yaklaşık yüz yıldır, 
tarih araştırma ve yazımında 
gündemde olan 
“disiplinlerarasılık” 
(interdisiplinerlik) konusu 
yararları-sınırlılıkları 
bağlamında   yeniden 
tartışmaya açıldı. Türk 
tarihçiliğinde çoğu kez bir  
“söylem” olarak konu edilen 

disiplinlerarasılığın, neden ve 
nasıl’ı, altı ayrı oturumda iki gün 
boyunca tartışıldı. Türk 
tarihçiliğinde çoğu kez bir 
“söylem” olarak konu edilen 
disiplinlerarasılığın, neden ve 
nasıl’ı, altı ayrı oturumda iki gün 
boyunca tartışıldı.  
 İlk oturumda İlhan Tekeli, 
“Disiplinlerarasılığın Tarih 
Yazıcılığına Getirebildikleri ve 
Getiremedikleri Üzerine” başlıklı 
açılış konuşmasını yaptı.  
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TARİHÇİLİKTE 
DİSİPLİNLERARASILIK:FIRSAT MI, 
SINIRLILIK MI? 

Ali Mıynat, “Tarih Araştırma ve Yazımı 
Açısından Nümismatik: Sorunlar ve Öneriler” 
başlığında, doktorasını nümizmatik alanında 
yapmış olmanın verdiği birikimle, özellikle 
ortaçağa ait sikkelerin tarihyazımını nasıl 
değiştirebileceğini örnekleriyle gösterdi. 

 

Dördüncü oturumda 
Abdulhamit Kırmızı, “Dünya 
Tarihyazımında Global 
Tarihçilik: Fırsatlar-Sorunlar” 
başlıklı konuşmasıyla, tarih 
disiplinini modern zamanlar ve 
sonrasında yaşadığı değişim 
çerçevesinde global tarihçiliğin 
sunduğu imkanlar ve 
sınırlılıklar üzerinde, örneklerle 
durdu.  Beşinci oturumda 
Yunus Koç, “Disiplinlerarası 
Tarihçiliğe Kurumsal Bir Örnek: 
Hacettepe Tarih Bölümü” 
başlığındaki konuşmasında, 
uzun yıllar Tarih Bölümü’ne 

emek vermiş birisi olarak, 
lisans ve lisansüstü eğitim 
programlarındaki değişimler 
bazında, bölümün 
interdisipliner yapısını ele aldı. 
Altıncı oturumda Özlem 
Çaykent, “Tarihte 
Disiplinlerarasılığa Dünya’dan 
ve Türkiye’den İyi Örnekler” 
başlıklı konuşmasında özellikle 
veba gibi hastalık konularıyla 
ilgili tarih çalışmalarında tarihin 
tıp alanından nasıl meşakkatli 
biçimde çalışarak yararlandığını 
örnekler üzerinden gösterdi. 
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Çalıştaydaki çerçeve 
konuşmalar ve bunlara 
yönelik gerçekleşen 
müzakerelerde ana hatlarıyla 
bazı  tespit ve önerilerin öne 
çıktığı görülmüştür:  
Tarihyazımı, süreç içinde, 
konu bağlamında diğer 
disiplinlerden zaman zaman 
yardımlar alarak gelişmiştir. 
Özellikle Annales ile daha 
belirgin hale gelen diğer 
disiplinlerden yardım alma 
konusunda başta sosyoloji 
olmak üzere, siyaset bilimi, 
iktisat, coğrafya, antropoloji 

başı çekmiştir. Tarihyazımında 
değişen yaklaşım ve 
yöntemlerin diğer bilimlerden 
yararlanma biçimlerini 
değiştirdiği görülmüştür. 
Disiplinlerarası bir tarihçilik 
gibi yanlış bir tanımlama 
yerine, tarihçilerin konu 
bağlamında diğer 
disiplinlerden yardım alarak 
çalışmalarını sürdürmeleri 
daha doğru görünmektedir. 
Diğer disiplinlerden 
yararlanmanın belli bir biçimi 
olmamakla birlikte, çalışmanın 
mahiyeti, multidisipliner, 

interdisipliner, 
transdisipliner, 
crossdisipliner gibi 
durumları belirleyecektir. 
üretilmesine engel olmaması 
beklenir. 

5-6 Nisan tarihinde 
gerçekleştirdiğimiz çalıştaya 
22 üniversiteden 46 bilim 
insanı bir araya gelmiştir. 
Programın sonunda tüm 
konuşmacılarımıza plaket ve 
katılım belgesi takdim edildi. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


