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Faruk Nafiz Çamlıbel (18 Ma yıs 1898-9 Ka sım 1973) Şa ir 
ve oyun ya za rı.
Ga ze te ci lik ve öğ ret men lik yap tı. 1946’da si ya se te atıl dı. 
Şi ir yaz ma ya genç yaş lar da baş la yan Çam lı bel; Ye ni Mec
mua, Fağ fur, Ede bi yat-ı Umu mi ye Mec mu ası, Bü yük Mec mua, 
Ne dim, Ya rın, Süs ve Ha yat gi bi der gi ler de şi ir le ri ni ya-
yım la dı. İlk dö ne min de Ser vet-i Fü nun cu la rın et ki sin de 
şi ir ler ya zan Çam lı bel, Cum hu ri yet’ten son ra “Beş He ce-
ci ler” adıy la anı lan grup için de yer al dı. Beh çet Ke mal’le 
bir lik te yaz dık la rı “Onun cu Yıl Mar şı” Ce mal Re şit Rey 
ta ra fın dan bes te len di.
Ya pıt la rı: Şi ir: Şar kın Sul tan la rı, İst., 1918; Din le Ney den, 
İst., 1919; Gö nül den Gö nü le, İst., 1919; Ço ban Çeş me si, İst., 
1926; Su da Hal ka lar, 1929; Bir Ömür Böy le Geç ti, İst., 1932; 
Elim le Seç tik le rim, İst.: Ye ni Şark Kü tüp ha ne si, 1935; Bo ğa-
zi çi Şar kı sı, (Sa det tin Kay nak ile) 1936; Akar Su, İst.: Ka-
na at Ki ta be vi, 1936; Tat lı Sert, (mi za hi şi ir ler) İst.: Ka na-
at Ki ta be vi, 1938; Akın cı Tür kü le ri, İst.: Ka na at Ki ta be vi, 
1940; He ye can ve Sü kûn, İst.: İn kı lâp Ki ta be vi, 1959; Zin
dan Du var la rı, İst.: Tan Ga ze te si Mtb., 1967;  Han Du var la rı, 
1969 (2. bas. İst.: At las Ki ta be vi, 1973); Gur bet ve Sa ire, İst.: 
YKY, 2003.
Oyun: Ca na var, (man zum) İst., 1926; Akın, (man zum) 
Ank.: Hal ke vi, 1932; Öz yurt, (man zum) Ank.: Ha ki mi ye ti 
Mil li ye Mtb., 1932; Kah ra man, (man zum) İst.: Cum hu ri yet 
Kü tüp ha ne si, 1933; Ateş, İst.: Ah met Sa it B., 1939; Yay la 
Kar ta lı, İst.: İn kı lâp Ki ta be vi, 1945.
Okul pi yes le ri: Nu ma ra lar, İst., 1928; Yan gın, (man zum) 
İst., 1931; Bir De met le Beş Çi çek, İst.: Sü hu let Kü tüp ha ne-
si, 1933; Yan gın, (pi yes ler) İst.: Sü hu let Kü tüp ha ne si, 1933; 
Ca na var, İst.: Te fey yüz Ki tap ha ne si, 1944.
Ro man: Yıl dız Yağ mu ru, İst.: Ka na at Ki ta be vi, 1936.
İn ce le me: Tev fik Fik ret: Ha ya tı ve Eser le ri, İst.: Cum hu ri yet 
Ki tap ha ne si, 1937. 
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ŞAHISLAR

 
SUNA Hakanın kızı
ULCAY Birinci nedime
YILDIZ İkinci nedime
İSTEMİ HAN Hakan
BUMİN Birinci Başbuğun oğlu
BAYAN İkinci Başbuğun oğlu
DEMİR Üçüncü Başbuğun oğlu
VURAL Birinci Başbuğ
KUDAY İkinci Başbuğ
DOĞAN Üçüncü Başbuğ
ÇİNLİ KÖLE Hakanın kölesi

 

 

 

 

Akın, yayına hazırlanırken, Devlet Matbaası, İstanbul 1932 baskısı temel 
alınmış, ancak bütün metin, yazarın sözcük seçimlerine ve üslubuna 
dokunulmadan günümüz imlasına yaklaştırılmıştır.
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PROLOG

 
(Perde açıldığı zaman, sahnenin önünde, ikinci ve ge-

niş bir atlas perde görünür. Bu atlas perdenin üstünde 

büyük bir Asya, Avrupa ve Afrika haritası çizilmiş ve 

oklarla Türkler’in akın yolları gösterilmiştir. Siyah el-

biseli bir talebe haritanın önünde durur, destanın mu-

kaddimesini yapar.)

 
Talebe

Haritama bakmadan önce, efendilerim,
Sözüme biraz kulak vermenizi dilerim...

Yeryüzünde üç gök var, bunun ikisi bizde.
Biri güneşlerini yakarken devrimizde,
Biri karanlığını şimşekliyor mazinin:
Bu iki gök, ufuksuz gözleridir GAZİ’nin!
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Bu gözler bir ufukta dinlenmedi bir nöbet,
İlk ve son merhalesi onun ezelle ebet.
Açıldı bu gözlerin aydınlığında sırlar,
Önümüzde asırlar, arkamızda asırlar...
Gelecek asırları tarihe bırakalım,
Biz şimdi haritadan geçmişlere bakalım:
     (Göstererek)
İşte şu Ortaasya... Türklerin anayurdu...
Türk ilk medeniyeti Altay-Ural’da kurdu.
Sonra, alıp sazını, resmini, heykelini,
Dolaştı baştanbaşa doğu, batı elini.
Bu oklar bize akın yollarını gösterir,
Bize yirmi bin yılın üstünden haber verir...
Şimdi siz dersiniz ki: “Peki, nasıl olur da
Orda kalmak dururken dağıldık şurda, burda?”
Anlatsam uzun sürer, hem belki sıkar canı,
Bari canlandırayım sahnede bu destanı.
Bakın, niçin dağıldık Mısır’da, Hint’te, Çin’de?
  (Atlas perdeyi ortadan sağa doğru çeker)

Perdeyi açıyorum...
          (Perdeyi ortadan sola doğru çeker)
 

          Evel zaman içinde...
      (Talebe soldan kaybolur; sahne açılmış, 
      birinci perde başlamıştır.)
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BİRİNCİ PERDE

 
(Sahne, büyük ve işlemeli bir hakan çadırının içidir. 
Ortada bahçeye açılan bir kapı, iki yanında birer pen-
cere. Çadırın sedirleri ve yerler av postları ile, kilim-
lerle örtülü. Ortada Türk tarzı bir masa, üstünde çini 
takımları. Sağ pencere ile kapının arasında gümüş bir 
yay ile üç altın ok asılı. Kızgın bir güneşin ışığı bahçe 
kapısından içeriye vuruyor. Çadırın sağında, solunda 
birer kapı perde açıldığı zaman (Demir) orta kapıdan 
ufka bakmaktadır. (Bumin) sedirde, (Bayan) masanın 

başında. Bayan’dan başkaları düşünceli.)

 
BİRİNCİ MECLİS

Bumin, Bayan, Demir.

 Bumin
Bugün babam geliyor doğudan...
 
 Demir
            Gözün aydın!
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 Bayan 
Benimki de batıdan gelecek...

 Demir 
                                     Karşılaydın!

 Bayan 
Seninki gelmiyor mu?

 Demir 
                        Gelmez olsaydı.

 Bayan 
       Neden?

 Demir 
Ben hayır ummuyorum doğrusu bu gelmeden.
Üç başbuğ, Batıbeyi, Günbeyi, Doğubeyi,
Uzaktan kolay kolay göze almaz gelmeyi.

 Bayan 
Bir tersine düşünen içimizde sen varsın,
Niçin, Demir, her şeyi fenalığa yorarsın?
Ne söylense duyulur bir ürperme sesinde,
Neden hayır olmasın üç beyin gelmesinde?...
Hem de babalarımız...
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 Bumin
                            Bana kalırsa, Bayan,
Bir sen varsın bu işi fenalığa yormayan!

 Bayan 
Sen de Demir gibi mi düşünüyorsun?

 Bumin
                                          Öyle.

 Bayan 
Bu kara düşüncenin sebebi neyse söyle,
Ben de bilmiş olayım?...

 Demir 
                                      Öğrenirsin yakında.

 Bayan 
Bu kadar nazlanmayı bir yana bırakın da
Doğrusunu anlatın...

 Demir 
                               Buminden al haberi!

 Bayan 
Üzdüğünüz yetişir beni demindenberi,
Şimdi çıldıracağım...




