Ey Türk Gençliği !
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa
etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbâlinin yegane temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli
hazinendir. İstikbâlde dahi, seni, bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici,
bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen,
vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin!
Bu imkan ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve
Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin
mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın kaleleri zaptedilmiş, bütün
tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal
edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin
dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde
bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi
emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evladı!
İşte, bu ahvâl ve şerâit içinde dahi vazifen, Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır
! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur !
Ankara, 20 Ekim 1927

Yeni Türkçe

Ey Türk Gençliği !
Birinci ödevin; Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyetini, sonsuzluğa değin korumak ve
savunmaktır.
Varlığının ve geleceğinin biricik temeli budur. Bu temel, senin en değerli güven
kaynağıdır. Gelecekte de, yurt içinde ve dışında, seni bu kaynaktan yoksun etmek isteyen
kötücüller bulunacaktır. Bir gün, bağımsızlığını ve cumhuriyetini savunmak zorunda
kalırsan; ödeve atılmak için, içinde bulunacağın durumun olanaklarını ve koşullarını
düşünmeyeceksin! Bu olanaklar ve koşullar çok elverişsiz olabilir. Bağımsızlığına ve
cumhuriyetine kıymak isteyecek düşmanlar, bütün dünyada benzeri görülmedik bir utku
kazanmış olabilirler. Zorla ve aldatıcı düzenlerle sevgili yurdunun bütün kaleleri alınmış,
bütün gemilikleri ele geçirilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve yurdun her köşesine düşman
girmiş olabilir. Bütün bu koşullardan daha acıklı ve korkunç olmak üzere, yurdunda, iş
başında bulunanlar, aymazlık ve sapkınlık içinde olabilirler. Üstelik, hainlik de
yapabilirler. Daha kötüsü, iş başında bulunan kişiler, kendi çıkarlarını, yurduna girmiş
olan
düşmanların
siyasal erekleriyle birleştirebilirler. Ulus, yoksulluk ve sıkıntı içinde ezgin ve bitkin
düşmüş olabilir.
Ey Türk geleceğinin gençliği !
İşte, bu ortam ve koşullar içinde bile ödevin, Türk bağımsızlığını ve Cumhuriyetini
kurtarmaktır ! Bunun için gereken güç, damarlarındaki soylu kanda vardır !
Ankara, 20 Ekim 1927

DISCOURS D’ATATÜRK À LA JEUNESSE TURQUE
Jeunesse Turque!
Ton premier devoir est de protéger et de sauvegarder éternellement l’indépendance
turque et la République turque.
C’est l’unique fondement de l’existence et de l’indépendance. Ce fondement est ton trésor
le plus précieux. Même dans l’avenir, il y aura des personnes mal intentionnées internes
et externes qui voudront te priver de ce trésor. Si un jour, tu es obligé de défendre
l’indépendance et la république, tu ne penseras pas aux conditions et aux circonstances
où tu te trouveras pour accomplir ta mission ! Ces conditions et ces circonstances peuvent
se manifester à un moment inopportun. Les ennemis qui attenteront à ton indépendance
et à ta république peuvent devenir les auteurs d’une victoire sans précédent dans le

monde. Tous les arsenaux de la chère patrie peuvent être occupés par force ou par ruse,
toutes ses armées défaites et tous les coins du pays effectivement occupés. Le plus
douloureux et le plus grave, c’est qu’à l’intérieur même du pays ceux qui détiennent le
pouvoir peuvent être dans la mégarde, l’aberration et voire la trahison. Même ces
détenteurs de pouvoir peuvent unir leurs intérêts aux aspirations politiques des
envahisseurs. La nation peut tomber dans le besoin et la misère.
Enfant
de
l’avenir
turc!
Même dans ces conditions et circonstances, ton devoir est de sauvegarder l’indépendance
et la République turque! La force dont tu auras besoin réside dans le noble sang qui coule
dans tes veines!
Ankara, 20 Octobre 1927
Mustafa Kemal ATATÜRK

