
T A R İ H   B Ö L Ü M Ü 

 Tarih kültüründen yoksun bir ulus düşünülemez. Tarih bilimi, hem ulusal ve 
hem de uluslar arası nitelikleriyle büyük önem kazanmış ve gelişme 
göstermiş bir bilim dalıdır.  

 

 Tarih, milletlerin hafızasıdır; dolayısıyla tarih, ileriye doğru yapılan 
hamlelerde milletler için projektör görevi yapar, onlara yön verir. Kendisine 
yön gösterecek imkândan yoksun olanların ileriye hamle yapma imkânları 
olamaz. Bu nedenle, tarihten gelen ve kendisini millet yapan değerleri 
kaybetmeden ileriye, daha da gelişmeye, uygarlığa doğru bir yol alan Türk 
milleti için tarih bilimi, hayati derecede önem taşımaktadır. 

  

 Bu gerçekten yola çıkan Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih 
Bölümü, çağdaş teknolojilerden de yararlanarak uygulanan bir tarih 
öğretimini, karşılaştırmalı tarih anlayışını da benimseyerek vermeyi 
öngörmektedir. Tarih Bölüm’ünde okuyan öğrenciler başta Türk kültürü 
olmak üzere, çeşitli toplumların kültürlerini analiz ederek, dünya tarihini 
kavramakta ve özgün bilgiler üretmektedirler. 



T A R İ H   B Ö L Ü M Ü 

 Bölümümüzde 

 

 Eskiçağ Tarihi,  

 Ortaçağ Tarihi,  

 Yeniçağ Tarihi,  

 Yakınçağ Tarihi,  

 Cumhuriyet Tarihi,  

 Genel Türk Tarihi 

  

 olmak üzere altı Anabilim Dalı,  

 

 2 Profesör 

 6 Yardımcı Doçent  

 4 Araştırma Görevlisi  

 

 olmak üzere 12 Öğretim Elemanı bulunmaktadır.  

 



T A R İ H   B Ö L Ü M Ü 

 Tarih Bölümü’nde uygulanan eğitim programı, veri toplamasını bilen, bilgileri 

ayırma, inceleme, karşılaştırma, sorgulama, değerlendirme ve yorumlama 

yeteneklerini geliştiren, kısaca insan ve eserinin karmaşık yapısıyla ilgili 

ilişkiler yumağını çözümlemesini ve bilgi üretmesini bilen insan gücü 

yetiştirilmesini hedeflemektedir. 

 

Hedef sadece tarih öğretmeni değil, özellikle tarih bilimcisi yetiştirmektir. 



T A R İ H   B Ö L Ü M Ü 

 Tarih Bölümü mezunları, tarih alanında araştırmacı ve uzman olabildikleri 
gibi, yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerin Türkoloji Bölümleri, Orta Asya ve 
Ortadoğu Araştırma Merkezleri ile Türkiye Araştırma Merkezleri’nde görev 
alabilmektedirler.  

 

 Özellikle ABD ve Avrupa ülkelerindeki üniversitelerde Türk Kültürü, 
Osmanlıca, Osmanlı ve Türk Tarihi vb dersleri okutabilecek donanıma sahip 
olan bölüm mezunları, disiplinler arası çalışmalardaki birikimleriyle özel 
radyo ve televizyonlarda, sosyal bilimler alanında çalışmaları olan araştırma 
merkezlerinde, kamu veya özel kurumların ilgili birimlerinde görev alabilirler.  

 

 Ayrıca, özel dershanelerde öğretmen olabilen mezunlarımızın, pedagojik 
formasyon almaları halinde ilköğretim ve lise öğretmeni olabilme şansları 
vardır. 


