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İbn Haldun Üniversitesi 27-28 Nisan 2019 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek olan
"İktidar, İktisadî Kalkınma ve Ahlak: Açmazlar ve Zorluklar" başlıklı 5. Uluslararası
İbn Haldun Sempozyumu için tebliğ metinlerini kabul etmeye başladı.

Mukaddime üzerine yapılan pek çok çalışma iktidar, iktisadi kalkınma ve ahlak arasında
paradoksal bir ilişki olduğuna işaret etmektedir. Araştırmalar asabiye’nin hanedanların kuruluş
ve çöküşlerini nasıl etkilediğine odaklanırken, servet birikimi ve aşırı tüketimin otoritenin
temellerini sarsmadaki rolüne yeterince dikkat çekilmemiştir.
İbn Haldun Üniversitesi 27-28 Nisan, 2019 tarihinde, İstanbul'da düzenlenecek olan "İktidar,
İktisadî Kalkınma ve Ahlak: Açmazlar ve Zorluklar" başlıklı 5. Uluslararası İbn Haldun
Sempozyumu için tebliğ metinlerini kabul etmeye başladı.
5. Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu’nda, iktidar, iktisadi kalkınma ve ahlak arasındaki bu
paradoksal ilişki güncel boyutlarıyla ele alınacaktır. Ekonomik ilerleme ve ahlak arasındaki
aktüel ilişkileri anlamak için İbn Haldun'un teorik yaklaşımları ve kavramsal çerçevelerini
analitik araçlar olarak günümüz koşul ve durumlarına uygulamak sempozyumun temel
amaçlarındandır.
Ahlak, sürdürülebilirlik ve hakkaniyeti koruyan bir ekonomik kalkınma modeli geliştirmek
mümkün müdür? Toplumlar, bir yanda ekonomik kalkınma diğer yanda sosyal adalet ve ahlaki
değerler arasında bir seçim yapmak zorunda mıdır? İbn Haldun'un bakış açısıyla, küresel
pazarların eşi benzeri görülmemiş büyümesi nasıl açıklanabilir? Diğer taraftan, hâkim ilerleme
ve büyüme göstergeleri dışında kalan bir ekonomik model, yüksek ahlakı garanti eder mi?
Bunlar derinlemesine araştırma ve inceleme gerektiren ilginç sorulardan bazıları.
Bu sorular ekonomi ve ahlak, büyüme ve etik, piyasalar, sosyal bütünlük ve bozulma üzerine
daha fazla düşünmek için birer başlangıç noktası olabilir. Çok çeşitli akademik disiplinlerden
teorik, ampirik ve karşılaştırmalı bildiriler bekliyoruz. Ortak yazarlı bildirileri özellikle teşvik
ediyoruz.

Sempozyum, aşağıdaki temaları İbn Haldun'un bakış açısıyla incelemeyi amaçlamaktadır:
• Geçmişte ve günümüzde ekonomilerin yükseliş ve gerilemesi bize ne anlatıyor?
• Yoksulluk, gelir eşitsizliği, ekonomik krizler, çevre kirliliği, bio-çeşitlilik, doğal
kaynakların tükenmesi, ﬁnansal ve sosyal içerme ve
bireyselleşme gibi ekonomik kalkınmanın sosyal, ahlaki ve psikolojik boyutları.
• Savaş ve barış zamanlarında kapitalizm, hegemonya ve küresel ﬁnans piyasaları
arasındaki karmaşık ilişki.
• Kültür, sanat ve eğitimin metalaşması
• Kentlerin büyümesi, yoksulluğun ve adaletsizliğin artması ve medeniliğin azalması
• Sürdürülebilir ekonomik kalkınma modellerinin ahlaki değerler, girişimcilik ve
hayırseverlik ile uyumluluğu ve kurumsal sosyal sorumluluğun yukarıda
belirtilen konulara etkisi
Bildiri konuları bu listedeki maddelerle sınırlı değildir, ilgili başka temaları ele alan başvurular da
kabul edilecektir. Özetler (yaklaşık 500 kelime), meeting.ihu.edu.tr adresindeki online başvuru
formu kullanılarak teslim edilmelidir.
Konaklama İbn Haldun Üniversitesi tarafından sağlanacaktır. Sınırlı miktardaki katılımcı için
seyahat giderlerinin ödenmesi imkânı da olacaktır.
Yapılacak editöryal seçimin ardından seçilmiş konferans bildirilerinin bir kitap içinde
yayınlanması öngörülmektedir. Özetler Arapça, İngilizce veya Türkçe olarak gönderilebilir.
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