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D E V R İ M C İ  K A M U O Y U N A

Sınırsız, sömürüsüz yeni bir dünya için mücadelenin yılmaz savaşçısı, gerçek anlamda bolşevik bir 
kadro olan Yusuf yoldaşımızı bir ilkbahar akşamı yitirdik. Yanında büyük aşkı, yoldaşı vardı. O; yaşamı-
nın merkezi olan Almanya’da, son aylarda ağır bir hastalık nedeniyle tedavi görüyordu. Hastalık başta 
Yusuf yoldaşımız olmak üzere, hiçbirimizin beklemediği bir hızla gelişti. Doktorların bütün çabalarına 
rağmen hastalık O’nu en verimli çağında, 57 yaşında yaşamdan kopardı. 

Üzüntümüz, acımız, kaybımız çok büyük. 

Yusuf yoldaş, 1964’te Maraş’ın Pazarcık ilçesinin bir köyünde yoksul Alevi bir köylü ailesinin ikinci 
çocuğu olarak dünyaya geldi. Daha çocuk yaşta ailenin geçimine katkıda bulunmak için tarlada çalış-
tı. Daha sonraki yaşamında da, hep değişik işlerde işçi olarak çalıştı. Yoksulluk sonucu beş yıllık köy 
ilkokulu eğitimi ve Almanya’ya geldikten sonra genç bir işçi olarak katıldığı bazı meslek eğitim kurs-
ları dışında burjuva okul eğitimi görmedi.

Ancak o dünyayı anlama ve değiştirme kararlılığı içinde kendi kendini bir burjuva eğitiminin en yük-
sek derecelerinin ötesinde bilgi ile donattı. O’nun sınıf mücadelesinde silah olarak kuşandığı ve kul-
landığı, sürekli geliştirdiği, olağanüstü hafızasında her an çağrılmaya hazır bilgi birikimi, O’nu yakın-
dan tanıyan bütün insanların saygısını, hayranlığını kazanmıştı. O, kendini teori üreten de bir kadroya 
kadar geliştiren bir proleter idi. O bizim “Teliya”mızdı.

Yusuf yoldaşımız bütün hayatını büyük insanlığın kurtuluş mücadelesine adamış, her yönü ile ör-
nek bir komünistti.

• Marksist-Leninist bilinçle de donanmış sınıf tavrıyla örnek bir proleter kadroydu.
• Özü sözü bir, görevin küçüğünü büyüğünü ayırmayan, fedakâr, yorulmak bilmeyen bir kadroydu.
• O, siyasi mücadelede yanlış gördüğü düşünceye karşı uzlaşmaz bir kadroydu.
• O, devrim için proletaryanın en önemli silahının, merkezinde profesyonel devrimciler olan, Bolşe-

vik parti olduğunu kavramış; bunu 18 yaşından itibaren bilinçli seçimi ile katıldığı Bolşevik saflarda 
yaşayan, yaşatan bir yoldaştı. O; “Parti benim, benim olduğum yerde parti de vardır” anlayışının en 
somut örneklerinden biri idi.

Yusuf yoldaş 18 yaşından itibaren çalıştığı Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) saflarında çok 
önemli görevlerde yer aldı. Kuzey Kürdistan Seksiyonu’nun, daha sonra Bolşevik Parti (Kuzey Kürdis-
tan)’ın oluşturulmasında belirleyici rol oynadı.

Yusuf yoldaş BP (KK-T)’nin Yurtdışı Örgütü, yurtdışında “Yeni Yönelim” siyaseti temelinde dağıtıl-
dıktan sonra, Almanya Bolşevik İnisiyatif Almanya (BİD) – Trotz alledem! saflarında komünist kadro 
olarak faaliyetlerini ölene kadar sürdürdü. O, Almanca dilinde de teorik çalışmaya katılmak ve ilerle-
tebilmek için yorulmaz bir çabayla Almancasını geliştirdi. Teorik çalışmaya; örneğin Alman Demokra-
tik Cumhuriyeti’nin değerlendirmesi çalışmasında olduğu gibi, büyük katkılarda bulundu. O, aynı za-
manda örgüt siyasetinin en önemli propagandistlerinden biri, propaganda toplantılarının sevilen ve 
saygı duyulan bir konuşmacısı idi.

O, kimliğini insan olarak tanımlayan ve bunu pratikte yaşayan bir enternasyonalistti.
O, devrimciliğin “emekliliği” olmadığını bilen örnek bir devrimci idi.
O’nun kaybı, yalnızca bizim için değil, yüreği büyük insanlığın kurtuluş mücadelesi için atan bütün 

insanlar için bir kayıp. 
Yusuf öldü, fakat o Bolşevik mücadelede yaşıyor.
O’na olan sevgimizi, onun ölümünden duyduğumuz üzüntümüzü, acımızı O’nun parçası olduğu 

mücadelemizi yükseltmek için enerjiye dönüştürerek göstereceğiz. O’nu anmanın en doğru yolu bu-
dur. Yusuf’umuzun hepimizden talebi ve isteği budur.
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