
 

                            ANAMED Kütüphanesi’nin düzenlediği 

                             Kütüphane Konuşmaları’nın Kasım ayındaki konukları 

 

Siren Çelik ve Suna Çağaptay 

Manuel Palaiologos (1350-1425): Karmaşa Zamanında Bir Bizans İmparatoru 

 

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) Kütüphanesi’nin düzenlediği “ANAMED Kütüphane Konuşmaları” 1 Kasım 2022 Salı günü Siren 

Çelik ve Suna Çağaptay ile devam etmektedir. Bizans, Batı Avrupa ve Osmanlı tarihinin kesişim noktasında yaşamış bir figür olan II. Manuel Palaiologos, siyasi 

çalkantılara göğüs germiş, üç tane Osmanlı ablukası yaşamış, Fransa ve İngiltere’ye kadar uzanan bir coğrafyada seyahatler yapmıştır. Aynı zamanda üretken bir yazar 

olan Manuel, edebi, felsefi ve teolojik eserlerden oluşan çok büyük bir külliyat bırakmıştır. Ancak, Manuel edebi yeteneğine rağmen yazar olarak hakkettiği ilg iyi 

görmemiştir. Bu biyografi imparatorun bir hükümdar, yazar ve kişilik olarak detaylı bir portesini sunarken, onun dünyasına ve zamanına da bir pencere aralar. 

İmparatorun tüm külliyatının ilk incelemesini sunan kitap, Manuel’in edebi stili, öz-tasviri ve felsefi/teolojik düşüncesini irdeler. Yalnızca siyasi olaylara odaklanmak 

yerine, Manuel’in kişiliği, özel hayatı ve edebi eserlerini de inceleyen bu kitap, çok yönlü bu imparatorun yeni bir portresini çizer. Söyleşinin moderatörlüğünü Suna 

Çağaptay üslenecektir. Bu ayın konuşması uzaktan erişimle gerçekleşecektir. Konuşmaya kaydolmak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız. 

 

Siren Çelik (Marmara Üniversitesi), Siren Çelik, Doktorasını 2016’da Birmingham Üniversitesi’nden almıştır. Başlıca ilgi alanları Geç Bizans tarihi, 

Bizans edebiyatı, tarih yazımı ve Bizans’ta günlük hayattır. Manuel II Palaiologos (1350-1425): A Byzantine Emperor in a Time of Tumult kitabının 

yanı sıra hem ulusal hem uluslararası makale ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Bizans Şiir Antolojisi, 4-15. yy’ler isimli, altmışa yakın Bizans 

şiirinin Türkçe çevirilerini, notlar ve şairler üzerine yazılar eşliğinde sunacak bir diğer çalışması, yakında Alfa Yayınlarından çıkacaktır. Marmara 

Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümünde öğretim üyesidir. 

 

 

Suna Çağaptay (Bahçeşehir Üniversitesi), Arkeolog ve mimarlık tarihçisi olan Suna Çağaptay, doktorasını University of 

Illinois, Urbana-Champaign’den almıştır. Başlıca ilgi alanları Orta Çağ döneminde Doğu Akdeniz’de kültürler arası 

örtüşmelerin sanata ve mimariye yansımaları, erken Osmanlı mimarisinin doğuşu, kent tarihidir. The First Capital of the Ottoman Empire: 

The Religious, Architectural and Social History of Bursa kitabının yanısıra Cities as Palimpsests?: Responses to Antiquity in Eastern 

Mediterranean Urbanism kitabını derlemiştir. Bu kitapların yanı sıra pek çok makale ve kitap kısmı yayınlamıştır. Bahçeşehir Üniversitesi, 

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde ve Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nde öğretim üyesidir. 

 

Tarih: 1 Kasım 2022, saat 18:00 

Webinar Linki: https://bit.ly/3yzLar5 

https://bit.ly/3yzLar5

