
Türkiye Liseliler Birliği (TLB) Türkiye Gençlik Birliği’nin (TGB) liseli birimidir. 19 Ekim 2013’te Anka-
ra’da 49 il, 11 ilçeden 300 temsilcinin katıldığı büyük bir toplantı ile kuruluşunu ilan etti.
Türkiye’nin vicdan ve umut ordusudur Türkiye Liseliler Birliği… Atatürk’ün yolunda, bilimin ve aklın 
ışığında, vatanı bildiği liseleri aydınlatma mücadelesinin yılmaz savunucusudur. Memleketin bulut-
larını siyaha boyayan, karanlığın resmini yırtacak mücadelenin en önündedir. 
Tarihinden, İstiklal Savaşı’nın15’ilerinden aldığı sorumlulukla, kurulduğu günden beri binlerce ey-
lemle, Tam Bağımsız ve Gerçekten Demokratik bir Türkiye için varlığını ortaya koymuştur.
Mutlu ve güzel bir geleceği elleriyle inşa edecek irade ve bilinçle,
Toprakta karınca kadar çoktur, çalışkandır, kararlıdır…

Çürüyen sistemin en büyük korkusu ve çürütemeyeceği yegâne kuvvet, gençliktir. Bu yüzden 
gençlik derhal uyuşturulmalı, hizaya getirilmelidir(!) Bütün bu düzenin bir ürünü olarak gençliğe 
doğrultulan en büyük silah, uyuşturucudur. 
Tarihinden, toplumdan, ailesinden okulundan koparan, bireyci, hayali arzular peşinde koşturan, 
üretemeyen ve düşünemeyen bir gençliği yaratmak için uyuşturucu karşımıza çıkarılmıştır. Yalnız 
madde kullanımı olarak da değil, Ezberci eğitimler, beden eğitimi derslerinin kaldırılması, felsefe, 
müzik, resim gibi derslerin kaldırılmasının tartışılması, Atatürk ilke devrimlerini benimsemiş nesill-
erin yetiştirilmesi hedefi nden uzaklaştırılarak biat eden vatansız bir gençlik özlemi emperyalizmin 
sularında olur. 

Bizler insanı, topluma, üretime ve kendisine yabancılaştıran bu kültüre karşı savaş açıyoruz. Bi-
zler rekabet düzenin ahlakına karşı çalışkanlığı, paylaşma mutluluğunu, insan ve doğa sevgisini, 
arkadaşlığı ve hoşgörüyü yaşamına yerleştirmek için mücadele ediyoruz. Sorumluluklarımızın 
farkındayız. Bu bilinçle 2 Eylül 2014 tarihinde Ankara Altı Nokta Körler derneğinde Talebe Meclisi 
toplantısını gerçekleştirdik. Türkiye’nin dört bir tarafından gelen liseli temsilcileriyle uyuşturucuya 
karşı mücadele etme kararı aldık ve mücadeleye başladık.

Uyuşturucuya karşı savaş açarken sloganımızı “YAŞA” olarak belirledik. Sistemin bize sunduğu 
bu hayat dışında başka bir hayat var. Bu hayatta uyuşturucuya karşı mücadele var. Mücadelenin 
içerisinde bilim, tarih, müzik, tiyatro kısaca kendi yeteneklerimizi keşfedeceğimiz bir yaşam var.

Yaşa kampanyası kapsamında bugüne kadar onlarca faaliyet/eylem gerçekleştirdik. 
Başarılarımızı cebimize koyuyoruz ancak yetmez! Bu mücadeleyi daha da büyütmek, yaygınlaştır-
mak ve geliştirmek en büyük sorumluluğumuzdur.

Uyuşturucuya Karşı“YaŞa Kampanyası”



Uyuşturucuya Karşı Sporla 

Direnen basınla direndik uyuşturucuya
An geldi, pedalları çevirdik güzel bir geleceğe,
Binlerce sporsevere ilan ettik özlemlerimizi
Yaşamı içimize çektik, ciğerlerimize doldurduk dostluğu, nefes aldık! 

Bodrum TLB’nin gerçekleştirdiği “Uyuşturucuya Karşı Pedal Çevir” 
etkinliği Bodrum Belediye Meydanı’nda buluşan Talebe’ler “Sporla 
Yaşa” dövizlerini taşıdıkları bisikletlerle şehir turu attılar. Etkinliğe 
liseliler dışında Bodrum’luların da ilgisi büyük oldu.

Manisa TLB’nin gerçekleştirdiği “Bonzai değil şut çek” futbol maçı. 
Karşı takım; CHP Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, İP Manisa İl 
Başkanı Mustafa GÖKDEMİR, ADD YK Üyesi Murat DEVELİ, 
Eğitim-İş Eğitim Sk. Melih BİNGÖL, Türkiye Psikiyatri Derneği 
Örgütlenme Sk. Şahut DURAN, Soma Maden-İş 3 No.lu Şube Sk. Sefa 
KÖKEN, TGB İl Başkanı Kemal Tonay UÇAK

Adana’da gerçekleşen Türkiye kupası maçında Adana Demirspor – 
Beşiktaş karşılaşmasında maç başlar başlamaz binlerce izleyici önünde 
tara� arlarla birlikt e “Uyuşturucuya Karşı Sporla Yaşa” pankartı açıldı. 

İzmir’de TLB ve TGB üyeleri uyuşturucuya karşı dostluk maçı 
gerçekleştirdi.



Uyuşturucuya Karşı Müzikle 

Kanına uyuşturucu değil, müzik karışsın, yaşam karışsın parolasıyla 
festivaller gerçekleştirdik. 
Türkiye’nin en değerli sanatçılarıyla binlerce liseliyle konserler, 
müzikaller, tiyatrolar, şölenler yaptık 
Gelecek güzel günlere söyledik şarkılarımızı, umutla, coşkuyla!

Zongulda Genel Maden-İş Sendikası Salonu’nda Pera Grubu bu kez 
uyuşturucuya karşı söyledi şarkılarını. Ardından bizleri yine yalnız 
bırakmayan Kurtalan Ekspres, madenci baretleriyle seslendi Zongul-
dak’lı Talebe’lere!

İzmir TLB “Büyük Liseli Şöleni”
Kanına Yaşam Karışsın sloganıyla İzmir’in Talebe’ri büyük bir liseli 
şöleni düzenli. İzmir Fuar İsmet İnönü Salonu’nda gerçekleştirdiğimiz 
şölende İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, İP Genel Başkan 
Yardımcısı Hasan Atilla Uğur ve CKD Genel Başkanı Canan Arıtman 
da bizleri yalnız bırakmadı. 
Binlerce liselinin katıldığı şölen çeşitli müzikaller ve tiyatroların ar-
dından Oğuzhan Uğur konseri ile birlikte tamamlandı.

Türk müziğinin efsane gruplarından Kurtalan Ekspres Eskişehir’de 
Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde liseliler ile buluştu. Eskişehir’in 
Talebe’leri konsere büyük ilgi gösterdi.

İlk konserimiz Milas’taydı… Öncesinde Milas’ın okul grupları Milas 
Atapark Meydanı’nda sahne aldı. Ardından Milas Am�  Tiyatro’ya 
Kurtalan Ekspres ile gerçekleştirdiğimiz konsere Milas’ın tüm liselileri 
yağmur oldu aktı…



Uyuşturucuya Karşı Birlik ve Dayanışmayla

Uyuşturucuya karşı Birlik Kahvaltısı’yla Antalya’lılarla buluştuk. Antalya TLB’nin düzenlediği 
dayanışma kahvaltısında tiyatro sanatçısı Gülser Tuncer ve TLB Genel Başkanı Bora Çelik katıldı.

Onlarca şehirde yüzlerce kişiyle kahvaltılar, yemekli buluşmalar, söyleşiler, etkinlikler düzenledik. 
Gücümüzün yegâne teminatı olan birliğimize harç koyduk her gittiğimiz yerde…

Milas TLB’nin gerçekleştirdiği Yaşa Eyleminden…

Mudanya’da gerçekleştirdiğimiz dayanışma kahvaltısı…



Basından 



Basından 



Basından 



Uyuşturucuya Karşı  Bilimle 

Yazar-dağcı Nasuh Mahruki’nin İzmir’ de konuşmacı olarak katıldığı, 85. Yıl Anadolu Lisesi’nde 
gerçekleştirdiğimiz konferansa yüzlerce liseli katıldı. 

Aklın ve bilimin yol göstericiliğinde onlarca konferans verdik. Uyuşturucuyu, çürüyen sistemi ve 
karşısında Cumhuriyet devriminin yarattığı, üreten, sorgulayan, bilimle yaşayan alternatif insan tipini 
tartıştık, � kirler sunduk. Türkiye’nin büyük birikimine yaslanarak gezdik il, ilçe…

İstanbul’da Sultangazi Dostluk Ortaokulu’nun daveti üzerine; Doç.
Dr. Defne Tamer Gürol ve TLB Genel Başkanı Bora Çelik, okul 
öğrencilerine uyuşturucuya karşı mücadele konferansı verdi. 

Denizli Tabip Odası Başkanı Gökhan Önem, Denizli Baro Başkanı 
Müjdat ilhan ve TLB Genel Başkanı Bora Çelik’in konuşmacı olarak 
katıldığı Uyuşurucu ile mücadele konferansı Denizli’nin bir çok kitle 
örgütünün desteği ile gerçekleşti.



Kampanyamıza Destek Verenler

Fatih Portakal: 
Ailenle yaşa, kendinle yaşa, sevdiklerinle yaşa, eşinle dostunla birlikte 
yaşa... Yaşamak çok önemli. Hayatı tersine çevirmeyin, uyuşturucuya 
karşı mücadeleyle yaşayın. 

Nasuh Mahruki: 
Hayat paha biçilemez derecede değerli ve bir çok açıdan da çok kısa 
aslında. Bu çok değerli bazen de çok kısa hayatı verimli kullanabil-
mek için size kayıplar yaratacak herşeyden uzak durmanız gerekiyor. 
Uyuşturucuya karşı mücadelenle yaşa!

Kıraç:
Türkiye Liseliler Birliği’nin uyuşturucuya karşı mücadelesine ben de 
destek veriyorum. Uyuşturucuya karşı müzikle yaşa diyorum.

Levent Üzümcü: 
Sevgili TaLeBe’ler; biliyorum ki içinizde uyuşturucu kullanan hiç kimse 
yok ama biliyorum ki çevrenizde uyuşturucu kullanan pek çok ark-
adaşınız var. TaLeBe adına yakışır bir şekilde uyuşturucuyla mücade-
lesine devam etsin.

Sadık Gürbüz: 
Uyuşturucu yaşamdan, yaşamaktan, sosyal yaşamdan koparır. İktidar-
lara birer uyumlu birey haline getirir. Ama sanat, edebiyat sizi insan-
laştırır, saygınlaştırır. O yüzden sanattan edebiyattan uzak kalmayın. 
Uyuşturucudan uzak sanata edebiyata yakın bir yaşam yaşa diyorum.



Umut Oran: 
TLB’nin başlattığı kampanyayı çok başarılı buluyorum. Genç kardeşler-
imi kutluyorum. Ben de yaşa diyorum. Bilimle yaşa, kültürle yaşa, 
sanatla yaşa, sporla yaşa. Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi “Sağlam 
kafa sağlam vücutta bulunur.” 

Hasan Atilla Uğur: 
Uyuşturucu problemi Türkiye’nin en büyük problemidir. Uyuşturu-
cunun esas amacı Türk Gençliği’nin kafasını bulandırmak, sağlıksız bir 
nesil yetiştirmek ve bu neslin vatan, millet ve Atatürk sevgisinden uzak 
olmasını sağlamaktır. TLB’nin bu kampanyasını yürekten destekli-
yorum.

Mustafa Balbay: 
Türkiye Liseliler Birliği’nin uyuşturucu konusundaki uyarıcı çabasını 
kutluyorum, destekliyorum. Uyuşturucu 21. yy.’ın vebasıdır.

Ahmet Güvenç: 
Bu yaşımda sahneye çıkma enerjisini gençlerden alıyorum. Benim de 
gençlerden istediğim bir tek şey var uyuşturucudan uzak durun. Müzik 
yapmak gibi, spor yapmak gibi güzel şeylerle uğraşın. Bütün gelecek 
sizin, geleceğinizi yaşayın.

Doğu Perinçek: 
TaLeBe’nin yaşa kampanyasını yürekten destekliyoruz. TaLeBe burada 
bütün Türk Milleti’nin özlemlerini temsil ediyor. Gençlik içinde bu 
uyuşturucunun yayılması Türkiye için çok büyük bir tehlike, ge-
leceğimize yönelen bir tehdit. Sporda yaşayalım, eğitimde yaşayalım, 
bilimde yaşayalım, sevgide yaşayalım. 

Doğu Perinçek:
TaLeBe’nin yaşa kampanyasını yürekten destekliyoruz. TaLeBe burada 
bütün Türk Milleti’nin özlemlerini temsil ediyor. Gençlik içinde bu 
uyuşturucunun yayılması Türkiye için çok büyük bir tehlike, ge-
leceğimize yönelen bir tehdit. Sporda yaşayalım, eğitimde yaşayalım, 

Kampanyamıza Destek Verenler

Levent Kırca: 
Kurulu sistem sizi yok etmeye çalışıyor, sizi siz olmaktan çıkarıyor. Ku-
rulu olan sisteme karşı dirençli olun. Uyuşturucu sizi mahveder, buna 
müsaade etmeyin. Siz insanlığa lazımsınız, siz Türkiye’ye lazımsınız. 
Sanatla iç içe olursanız sanat size yeter. Uyuşturucuya karşı sanatla, 
tiyatroyla yaşayın. 


