
BASIN AÇIKLAMASI

8.12,1979 Faşistlerce kurşunlanarak hayatını kaybeden
Dr.Necdet Bulut'un birinci ölüm yıldönümü 
nedeniyle;kurucugu,yöneticisi ya da üyesi 
olduğu dernekler adına TÜMÖD Genel Başkanı 
Doç.Dr.Türker Alkan,TÜTED Genel Başkanı 
Aykut Göker,ODTÜ Öğretim Üyeleri Derneği 
Genel Başkanı Doç.Dr.Ersin Tulunay ve Türkiye 
Bilişim Derneği Genel Başkanı Dr.Ümit Karakaş 
8.12.1979 günü ortak bir basın toplantısı 
yaptılar;faşist terör ve cinayetleri 
protesto ettiler,

Necdet Bulut,26 Kasım 1978'de faşistler tarafından kurşunlandı.
Necdet Bulut38 Aralık 1978'de öldü,
O'nun kişiliğinde;bir dostu,bir arkadaşı,bir bilim adamını,yiğit bir 
savaşçıyı yitirdik.
Yasını tutmadık,tutmayacağız.Ama unutmayacağız;niçin öldürüldüğünü, 
kimler tarafından öldürüldüğünü unutmayacağız.
0,bir bilim adamıydı.Jakard Usta'nm tezgahından,bilgi işlem ınakinalarına 
uzanan bir teknolojinin ışık demetini tutardı ellerinde.
Ama O'nu,faşistler öldürdüler..
0,bir bilim adamıydı.Bilim ve teknolojinin,tüm insanlığın yararına kulla
nılmasını savunuyordu.Bilim ve teknolojinin,tekellerin ve çok uluslu şir
ketlerin denetiminde,insanların sömürülebilmesinin bir baskı aracı olarak 
kullanılmasına karşı çıkıyordu.Bilim ve teknolojinin,emperyalizmin egemen
liğini sürdürmesinin başlıca araçlarından biri olan kitlesel imha silah
larının geliştirilmesi ve üretilmesi için kullanılmasına hayır.' diyordu. 
Savaşsız bir dünya içindi tüm bu çabaları,
0,bi^ mücadele adamıydı,yiğit bir toplum savaşçısıydı.Bir yanda bilim 
uğraşını,akademik uğraşını sürdürürken;öte yanda,aydınlık yarınlar için 
verilen toplumsal kavganın ön 3aA.cu.mfia yerini alıyordu.Ülkemizde ve 
tüm ülkelerde sömürüsüz bir yarının kurulması içindi verdiği kavga. 
Faşistler, savaşsız , söarürüsüz bir dünya için mücadele eden,bu uğurda 
ekonomik,demokratik ve siyasi talepler doğrultusundaki örgütlü mücadelenin 
saflarına katılan bir bilim adamını öldürdüler.
0,Dir dosttu,bir arkadaştı.Yarınların aydınlığıyla gülerdi.Yarınların mut
luluğuyla sıcaktı.Yarınlara olan güveniyle ve yarınların kardeşliğiyle 
ku^ak1aı»rin insanları.



Unutmayacağız,O'nun pırıl pırıl aydınlığını.Unutmayacağız,O ’ndan önce 
ve O ’ndan sonra tüm toprağa düşenleri;emekçiler için,çocuklar,gençler 
için yaşanası bir dünya kurma mücadelesinde toprağa düşenleri.
Ve asıl önemlisi,asla unutmayacağız,onları vuran ellerdeki faşizmin 
zifiri karanlığını.
- Faşizmin,ulusal bağımsızlık ve toplumun demokratikleştirilmesi için 
mücadele edenlerin düşmanı olduğunu unutmayacağızl
- Faşizmin,barış,ekmek ve hürriyet günleri için mücadele edenlerin 
düşmanı olduğunu unutmayacağız i
- Faşizmin,iyinin ve güzelin düşmanı olduğunu unutmayacağız i

«

Necdet Bulutlar'm yolunu yürüyeceğiz.0 yolun sonu aydınlık.Ve işçiler 
ve emekçiler ve tüm çocuklar,aydınlık yarınlara ulaşacağız..


