İktidara geçmek Mustafa Kemal Atatürk‘ün devrimciliği ve
milliyetçiliğini hayata geçirmekten geçer.
Milli bir iktidar için Milli Merkez Partisi kurulmalıdır.
Değerli Türk Milletinin Evlatları
Bizce CHP hukuk yolunun kapalı olduğunu ve bu yolun çıkmaz sokak olduğunu da
biliyordu. CHP iktidarı yıkmak istese idi daha birinci gün YSK önüne ve tüm alanlara
insanları çağırır ve Erdoğan'da dahil hükümet ve YSK‘nın yönetiminin istifasını isteyip
tüm Türkiye'yi etkileyebilir ve iktidarı ve Erdoğan'ı al aşağı ederlerdi. Ama sokakta
karışıklık çıkar vs yastığına yattı. İktidarı devirmek CHP nin altı okundaki devrimcilik
yani inkilapçılık ve milliyetçilik ister.
Eğer iktidar saldırsa idi sokaktaki her kanunsuz saldırıdan sorumlu olur ve kısa
zamanda güvenlik güçleri de Erdoğan'ı bırakırlardı. CHP liderliği siyasi önderlik
yapmadı. Onun için CHP nün bu anlamda siyasi fonksiyonu bitti. Bence yeniden
Atatürk'ün izinden gidecek ve tüm Türkiye seçmenine hitap edecek milli bir Merkez
Partisi‘ne ihtiyaç var. Burada halkta karşılığı olan bir lider önemlidir. Şu anda bu
toparlanmayı sağlayacak kişi Meral Akşener gözüküyor. Korkusuz, yalın ve deneyimli.
Namık Kemal Zeybek, Sadi Somuncuoğlu, Ümit Özdağ, Koray Aydın, Sinan
Oğan, Atila Kaya, , Vatan Partisi, CHP, MHP , DP, DSP vb gibi siyasi partilerden
de katılımlarla birlikte, Uluç Gürkan, Haluk Dural, Ufuk Söylemez, Türker
Ertürk, Nusret Güner, Onur Öymen, Canan Arıtman, Suay Karaman, Ümit
Kocasakal, Süheyl Batum, Metin Feyzioğlu , Banu Avar, Erdal Sarızeybek, Erol
Bilbilik, Osman Pamukoğlu gibi değerli isimlerin de bu Milli Merkez Partisi
yönetiminde yer almaları önemlidir. Bu anlamda sadece örgütlü Milli Merkez Partisi bu
gidişi tersine çevirebilir. CHP, MHP de dahil sağ ve sol seçmeninde kendisine katar ve
umut olur. Erdoğan iktidarı yıkılır ve anayasal sınırlarda bir hükümet kurulur. Ama hala
Bahçeli gitsin ve Kılıçdaroğlu gitsin makarasına sarılınırsa iktidarı iktidar yapan
operasyonun anlaşılmadığı anlamına gelir. AKP nin iktidarda kalabilmesi MHP ve CHP
nin başında bu iki zatın ve ekibinin kalmasına bağlıdır . Erdoğan'ı kim iktidar yaptıysa
bu iki kişi ve ekibini de, MHP‘yi ve CHP‘yi de o iktidar yaptı. Yani emperyalizm ve onun
Türkiye'deki işbirlikçi ekipleri. Bunun için artık CHP ve MHP nin dışında toparlayıcı bir
merkez parti kurulmasına ihtiyaç var. Yüce Atatürk'ün „Söz konusu vatansa gerisi
teferruattır“ sözü işte bugünler için geçerlidir. Bunun dışındaki seçenekler uyutmadır
ve yaşasın Erdoğan demektir.
Önce Vatan diyen Herkesi göreve çağırıyoruz.
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