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Dedem Korkut'tan Ekonomi Dersleri
Her toplumda millî hafızaya kazınan zengin edebî eserler vardır. İşte,
Türk halklarının ortaçağ destanının yazılı tek abidesi olan "Dede Korkut
Kitabı" da Türk milleti için nâdide eserlerdendir. Eser, bir önsöz ile 12
destansı hikâyeden oluşur. Bu hikayelerde islamiyet öncesi ve sonrası
Türk milletinin köklü tarihi, zengin kültürü, yaşayışı, dili ve edebiyatına
ait oldukça zengin bir arka plan vardır. Yazarı belli değildir. Anlatılanlar
eski olsa da yazıldığı dönem 1400lü yıllar olarak kabul edilmektedir. O
dönem, batıda Oğuzların Kayı boyundan Osmanlı yeni büyüme
dönemindeyken Diyarbakır merkezli Oğuzların Bayındır boyundan
Akkoyunlu devletinde yazılmıştır. Azerbaycan Türkçesiyle yazılmış olup
hikayeler Kuzeydoğu Anadolu dolaylarındaki müslüman Oğuzların
hayatını anlatır. Dede Korkut, bir kahraman değil hikayeleri derli toplu
bir biçimde aktaran, hanın veya onun yiğitlerinin yardımcısı ve yol
göstericisi yaşlı bir ozandır: Gürcistan’dan gelen haracın bahadırların
arasında pay edilmesi konusunda Bayındır Han’a öğüt verir, ilk
dövüşüne çıkacak olan genç Yigenek’e rüyasında öğüt verir, yeni yetme
gençlere ilk ismi o verir (Bamsı, Basat, Boğaç Han)
Bu eşsiz değerdeki eserden dünyada bilinen iki nüsha vardır. Her
nasılsa Almanya'nın Dresden Kitaplığına giren 153 yapraklı kitap,
1815'de Alman oryantalist HF Diez tarafından ilk kez kullanılmasının
ardından bir çok dilde bilimsel incelemeye konu olmuştur. 1950'de
İtalyan şarkiyatçı Rossi, tamamlayıcı açıklamalarla dolu Vatikan
Kütüphanesindeki diğer nüshayı bulmuştur.
28 Kasım 2018'de "Dede Korkut" UNESCO tarafından “Somut Olmayan
Kültürel Miras Temsili Listesi”ne oy birliği ile kabul edildi. Bu destanlar
Oğuz Türklerine ait olmasına rağmen artık tüm insanlığın kültürel
değeri olarak görülmektedir.
Günümüze geldiğimizde; akşam FED başkanının "nötr faiz
seviyesinden uzakta değil yakındayız" şeklinde açıklaması ile 2019 faiz
artırım beklentisi azalmış ve Türk Lirası dahil gelişmekte olan ülke
paralarındaki ralli devam etmiştir. Borsa da yükselen trende devam
edilecektir.
Dedem Korkut'a şükran ve minnetle...
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Trump'tan fırçayı yiyen
Powel, geri adım sinyali
verince piyasalar coştu.

Dede Korkut'tan ekonomiyle ilgili bölümler bize o
günlerden mesajlar iletmektedir:
* Ticaret önemli bir gelir kaynağıdır. Beylerin bezirganları
İstanbul’a kadar gidip ticaret yapmaktadırlar. Ticaret
yollarının da güvenliği sağlanmaktadır.
* Destanlarda hiç tarla ve zirai bitkiden bahsedilmemesi,
Oğuzların hayvancılıkla geçinen bir toplum olduğunu
göstermektedir. Beylerin malları sıralanırken öncelikle at,
deve ve koyun sayılmaktadır.
* Beyler muhtelif vesilelerle yolcular ve fakirlerin de
doyurulacağı şölenler düzenlerler.
* Kötülük cezasız kalmaz, iyilik mutlaka kötülüğü yener.
O dönem kötünün baş temsilcisi olan kâfir ülkelerine
akın yapıp yağmalamak destanda sıkça rastlanan bir
durumdur. İsyancı Aruz Koca da yenilgiye uğratılanca
çadırı yağmalatılmıştır.
* Sahtekarlar, çıkarları söz konusu olduğunda, aralarında
kolayca iş birliği yapabilirler.
* Dünya malı için vefayı bozmaya değmez.

29 Kasım Perşembe
10:00 TR Ekonomik Güven Endeksi
11:55 Almanya İşşizlik Oranı
13:00 Euro Bölgesi Reel Kesim Güven Endeksi
14.30 TR Yabancıların DİBS ve Hisse Yatırım
16:00 Almanya TÜFE
22:00 FED FOMC Toplantı Tutanakları
30 Kasım Cuma
04:00 Çin İmalat PMI
10:00 Türkiye Aylık Dış Ticaret Dengesi
13:00 Euro Bölgesi İşşizlik Oranı

13 Kasım’dan beri yükselen trendde olan
borsa, FED sayesinde bugün de artacak.
BIST 100 için ilk direnç 95 bin olarak
gözüküyor.
Modelimiz
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puan civarında artışla,

BIST 100 ise % 1 civarında artışla güne
başlamasını öngörüyor.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası ( 9:30 - 18:15)

.

