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MESLEKTAﬁIMIZ VE YAZARIMIZIN BÜYÜK BAﬁARISI:
2005 SEDAT S‹MAV‹ SOSYAL B‹L‹MLER ÖDÜLÜ’NÜ
DOÇ.DR. NEB‹ ÖZDEM‹R KAZANDI
2005 y›l› Sedat Simavi Sosyal Bilimler
Ödülü, dergimizin yönetici, yazar ve hakemlerinden, Hacettepe Üniversitesi, Türk Halkbilimi Anabilim Dal› ö¤retim üyesi, Doç.Dr.
Nebi Özdemir’e verildi. “Prof.Dr.Ionna Kuçuradi, Prof.Dr. Emre Kongar, Prof.Dr. Mümtaz
Sosyal, Prof.Dr. Toktam›ﬂ Ateﬂ, Prof.Dr. Ahmet Mumcu” gibi dünyan›n ve Türkiye’nin
önemli bilim insanlar›ndan oluﬂan De¤erlendirme Kurulu, Doç.Dr.Nebi Özdemir’in “e¤lenerek var olmak ve yok olmak” ikilemindeki
birey ve toplumu sorgulad›¤› “Cumhuriyet
Dönemi Türk E¤lence Kültürü” adl› eserini
bu ödüle lay›k gördü. Siyasal bilimler, hukuk,
iktisat, iﬂletme, ekonomi, uluslar aras› iliﬂkiler, sosyoloji, antropoloji, tarih vb. alanlara
mensup pek çok sosyal bilimcinin kat›ld›¤› bu
yar›ﬂmada, Türkiye’nin alan›nda bu en önemli ödülünün halkbilimci bir araﬂt›rmac›ya verilmesi, elde edilen baﬂar›y› daha önemli ve
anlaml› k›lmaktad›r. Bu ödül, halkbiliminin
kültür bilim olarak ele al›nmas› yaklaﬂ›m›n›n
ne denli gerekli ve önemli oldu¤unu bir kez
daha göstermiﬂtir. Doç.Dr. Nebi Özdemir’in
baﬂar›l› çal›ﬂmalar›yla örnekledi¤i ve kan›tlad›¤› gibi, Türkiye’de kültür bilimciler, çok
yönlü bak›ﬂ aç›lar›yla, özgün yaklaﬂ›m ve yorumlar›yla “geçmiﬂi kavramak, bugünü yorumlamak ve gelece¤i öngörmek, kurgulamak,
dahas› yönetmek” amac›yla ulusal ve uluslar
aras› kapsam ve nitelikte araﬂt›rmalar yapmal› ve eserler ortaya koymal›d›r. Bu ödül
kuﬂkusuz alan›m›z›n sayg›nl›¤›n› art›rm›ﬂ ve
genç araﬂt›rmac›lar›n hedeflerini büyütmüﬂtür. Milli Folklor ailesi olarak kendisini bu
baﬂar›s›ndan dolay› büyük bir mutlulukla
kutlar›z.

Hacettepe Üniversitesi’nde yapt›. Yurt içinde
ve yurt d›ﬂ›nda düzenlenen pek çok uluslar
aras› ve ulusal nitelikteki bilimsel toplant›ya
bildirileriyle kat›ld› ve buralarda oturumlar
yönetti. Bilkent Üniversitesi baﬂta olmak
üzere çeﬂitli üniversitelerde seminerler verdi.
TRT’nin çeﬂitli yay›nlar›na katk›da bulundu.
2003- 2005 y›llar› aras›nda Almanya’n›n Berlin kentindeki Freie Universität Berlin- Instituts für Turkologie(Berlin Hür ÜnivesitesiTürkoloji Enstitüsü)’de misafir ö¤retim üyesi
olarak çal›ﬂt› ve baﬂta Humbold Üniversitesi
olmak üzere Almanya’n›n ve Avrupa’n›n çeﬂitli üniversitelerinde ve bilim merkezlerinde
araﬂt›rmalar yapt›. Kültür bilimi ya da kültürel araﬂt›rmalar kapsam›nda “Türk kültürü
ve edebiyat›, karﬂ›laﬂt›rmal› kültür, medya,
kültür turizmi, Avrupa Birli¤i-Türkiye iliﬂkilerinin kültürel boyutu, siyaset folkloru, mizah, müze bilimi, çocuk kültürü, göç, kad›n ve
erkek kimli¤i, ﬂiddet, e¤lence, kitle kültürü,
yaz›l›-sözlü ve sanal kültür dönüﬂümleri, tiyatro, sözlü tarih, oyun kültürü ve spor, edebiyat- siyaset iliﬂkisi, kültür ekonomisi vb.”
konularda araﬂt›rmalar yapmakta ve dersler
vermektedir. Hentbol branﬂ›nda Türkiye’yi
çeﬂitli uluslar aras› karﬂ›laﬂmalarda “milli
sporcu” olarak temsil eden Doç.Dr. Nebi Özdemir, evli ve iki k›z çocuk sahibidir. Halen
Hacettepe Üniversitesi, Türk Halkbilimi Anabilim Dal›’nda ö¤retim üyesi olarak görev yapan Doç.Dr. Nebi Özdemir, baﬂta Unesco olmak üzere ulusal ve uluslar aras› nitelikteki
baz› kuruluﬂlar›n bilimsel çal›ﬂmalar›na da
katk›da bulunmakta ve Gazi Üniversitesi
Türk Halkbilimi Bölümünde yar› zamanl›
olarak dersler vermektedir. nozdemir@hacettepe.edu.tr
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