
Demokrasi rejimi ile yönetilen Türkiye Cumhu-
riyeti'nin ana muhalefet partisi olarak Türkiye
Büyük Millet Meclisi çatısı altında çalışan Cum-
huriyet Halk Partisi'nin (CHP) yurt dışı ( Türkiye
dışı) birimlerinden biriside, yaşadığımız İngilte-
re'de. Birleşik Krallığa bağlı ülkelerden olan mo-
narşi ( Krallık ve demokrasi ! ) ile yönetilen
İngiltere'de CHP İngiltere genel kurula gidiyor.
Ne güzel değil mi ? Türkiye'miz için yüreği atan
-AKP'li olsun MHP'li olsun- hepimizin birer fahri
elçi olduğu İngiltere'de Türkler olarak demokrasi
dersi vereceğiz?

Kuşağa hoş geliyor değil mi ? 
Başkent Londra'da CHP'li olsun olmasın tüm si-
yasi kulisler hızla çalışıyor! 

İrlandalılar !!!
Hıncal Uluç'un yıllar önceki ünlü milli maç son-
rası söylediği ünlü "İçimizdeki İrlanda'lılar" söy-
lemini bilmeyen yoktur! 
İşte gönülden çalışan, yüreği Atatürk demokrasi
, altı ok ile atan, bütünleşen CHP'lilerin öncelikle
içlerindeki İrlanda'lıları  ( AKP, HDP, MHP) at-
maları gerekir. 

Seçim ve Adaylar
16 Ekim'de genel kurul var. Genel kurula Türki-
ye'den bir milletvekili gözlemcilik edecek. Çünkü
CHP İngiltere seçim yapmasını beceremediğin-
den, Türkiye CHP genel merkezinden mutlaka
bir gözlemci çağırmak zorunda kalıyor !!! 
Eğitimli kültürlü bilgili CHP'lilere bu görüntü ya-
kışmıyor !  
Gelelim adaylara ve manifestolarına... 
Genel kurul öncesi bana özel olarak gelerek gö-
rüşme yapan 3 aday var.  Bu üç adaydan ikisi
adaylığını resmen açıkladı ve bir dizi toplantı ya-
parak söylemlerini plan ve projelerini toplumla
paylaştı. Üçüncü aday bugüne kadar ortaya çık-

madı ama ofisimde ziyaret ettiğinde bana iletti-
ğine göre 200 adayı üye yaparak seçimleri kazan-
mak istiyor. ( Demokraside böyle durumlarla
karşılaşabilirsiniz. Hiçbir şekilde ortada görün-
meden sadece seçim zamanlarını üye kazandıra-
rak seçimleri kazanabilirsiniz. Bütün yıl
çalışanlara haksızlık ama demokrasi böyle bir
şey. Elimizdeki en iyi rejim bu) 
Birde bana gelmeyen dördüncü aday var. Daha
açıklamadı ama niyetlerinin CHP olmadığını bi-
liyorum. Kötü niyetliler. Ne Atatürk'ü bilirler ne
demokrasiyi ne sosyalizmi ne de laikliği bilirler.
Bildikleri tek şey mikro milliyetçilik yaparak köy-
lülerini ve köylü dernekleri alet ederek güç gös-
termedir. Bunu ancak feodal toplumlarda veya
aşiretçi anlayışla yönetilen toplumlarda görebi-
lirsiniz. Bu insanlar hem İngiltere'deki toplumu-
muza zarar veriyor hem de İngiltere'deki CHP
örgütüne ve gönüllülerine...
Şu ana kadar 2 aday genel kurula gidecek gibi
görünüyor.
Mikro milliyetçilerin dışında birde dinsel ve mez-
hepsel açıdan CHP İngiltere'ye Başkan olmak is-
teyen adaylar var !!!! 
Arkadaşlar yapmayın ! 
Ayıptır ! Birleştirici olun !
Ortak Payda da buluşun!

Kavga etmeyin ! Birbirinizi kötülemeyin !
Eski yönetim yeni yönetimi, yenisi eskisini kötü-
lemesin !  Adaylar birbirini rencide etmesin!
İnanın duyan okuyanlar gülüyor sizleri çocuk
yerine koyuyor ! 
Rica ediyorum bana gelip yine şenlik var nedir
CHP'de durumlar diye kahkaha atanlar var !!! 
Kendinize gelin lütfen ! 
Bir olun örnek olun ! 
Ben İngiltere'de CHP'nin oyunun yüzde ellilerin
üzerinde olduğunu öne sürüyorum. CHP İngil-
tere üzerine oynanan oyunlar sonucunda son se-
çimlerde alınan oylara bakınız ! Ne demek
istediğimi net şekilde anlarsınız. 
CHP İngiltere'nin hedefi % 60 olsun ve bunu ba-
şaracak söylemlerle bana gelin. Diğer türlü lütfen
boşuna uğraşmayın. Her üç başkan adayınada
söylediğimi buradan tekrar yazıyorum; 
"Sokaklara hakim olun !  Amacınız sırf başkanlık
olmasın ! Örgütlenin, birleşin! İngiltere'de şehir-
ler, Londra'da mahalleler Manchester'da cadde-
ler ilçeler sizin ve ekibinin olsun. Sokaktaki Türk
halkının sağlık, eğitim, aile, iş, gelecekleriyle ve
İngiltere siyasetine entegre olmalarıyla ilgilenin.
Size sağcısı, solcusu, akıllısı, üç kağıtcısı dahil
herkes oy verecektir. Böylece siz uğraşmadan
(çirkinleşmeden-CHP'lileri kendi içinizde kara-

lamadan) başkanlık zaten size tacıyla ikram edi-
lecektir. Önce CHP'yi benimseyin sevin... 
Gerisi boştur, safsatadır... 
Sırf başkan olmak için er meydanına ıslak çayır-
lara çıkmayın.  Ayrıca başkan olmak kolay değil-
dir. Ailenizden zaman çalmak demektir. Eşinize
çocuklarınıza işinize gücünüze uykunuza ayıra-
cağınız zamanı azaltmak hatta yoketmek paha-
sına başkan olmalısınız! Yoksa bu iş olmaz. Islak
çayırlar bilmeyene kaygandır. Siyaset çayırlarıda
kaygandır. Çayırı çimeni bilmeyen zaten CHP'ye
gelmesin, komik duruma düşer ! 
İş bilenin kılıç kullananın  !!!
Hadi bizi rezil etmeyin, gerekirse birleşin tek
aday tek yumruk olun, güzel bir genel kurul
olsun.  
Yüreğinde, öncelikle, Atatürk, demokrasi, altı ok
olmayan, CHP İngiltere seçimine gelmesin, aday
olmasın ! 
Çünkü CHP demek Atatürk demektir
Çünkü CHP demek Demokrasi demektir
Çünkü CHP demek Laiklik demektir... 
Önce İngiltere sonra Avrupa ve Türkiye'de ikti-
dar sizin olsun ! 
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Batı Londra Türk Okulu (West London

Turkish School) 16 Ekim Pazar düzenle-

yeceği aşure günü ile yeni eğitim dönemi

hakkında bilgilendirme yapacak. 1988 yı-

lından beri hizmet veren okulda, T.C. ve

K.K.T.C. Müşavirliğinden gönderilen

alanlarında uzman ve çok deneyimli ho-

calar çalışıyor. Eğitim verilen dersler ve

yaş grupları:  3 yaşında

anaokulu sınıfından iti-

baren GCSE, A Level

Türkçe sınıfları, yetiş-

kinlere Türkçe eği-

timi, her yaş ve

seviyeye uygun sınıflar.

Okul sonrası aktiviteler (after

school clubs): Matematik, Science,

Drama, Keman, Gitar, Ud dersleri. (De-

neme dersleri ücretsiz.)
16 Ekim’deki Aşure Gününü 

Kaçırmayın

Batı Londra Türk Okulu, herkesi

aşure gününe davet ediyor: “16 Ekim

2016 Pazar günü okulumuzu ziyaret

edin, hem deneyimli kadromuzla tanışın

hem de 3 saatlik Türkçe derslerine, okul

sonrası drama ya da matematik dersle-

rine ve yetişkinler icin Türk Sanat Müziği

derslerine ücretsiz katılma imkanı yaka-

layın.  Gün içerisinde aşure, kek, çay ve

kahve ikramımız olacaktır.”

BATI LONDRA TÜRK OKULU – 

WEST LONDON TURKISH SCHOOL

Adres:

West London Turkish School

Sion Manning RC School

75 St Charles Square, 

London W10 6EL

0773 383 1983

www.westlondonturkishschool.org.uk

info@westlondonturkishschool.org.uk

CHP İngiltere ne yapmalı

Okul Başkanı İrfan Kılıçoğlu

Öğretmenler

Okul Aile Birliği

Batı Londra Türk Okulu sizleri bekliyor

vatanoz@avrupagazete.com


