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ARGK
(ArtêĢa Rızgariya Gelê Kurdistan)
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GENEL YÖNETMELĠK
1. BÖLÜM
Genel Hükümler
1- Örgütün adı: ArtêĢa Rizgariya Gelê Kurdistan
ARGK (Kürdistan Halk KurtuluĢ Ordusu)
2- Amblemi: Sarı-yeĢil zemin üzerinde kızıl yıldız.
3- Amacı: Silahlı mücadeleyle Kürdistan üzerindeki
emperyalist-sömürgeci ve gerici egemenliği yıkmak;
Kürdistan ulusal kurtuluĢ devrimini zafere götürmek;
Kürdistan'ı bağımsız, demokratik, özgür ve birleĢik bir
ülke haline getirmek; Kürdistan halkının çıkarlarını
korumak ve savunmaktır.

2. BÖLÜM
ARGK savaĢçısı
ARG K savaĢçısı ulusal kurtuluĢ am açları
doğrultusunda Kürdistan üzerindeki sömürgeciliğe,
emperyalist ve yerli hainlere karĢı gönüllü olarak
savaĢan, sarsılmaz bir yurtseverliğe sahip olan, halka
karĢı saygılı, bilinçli, azimli, fedakar, yiğit ve dürüst
olan, mücadele içinde her türlü zorluğu göğüsleyebilen
9
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ve ordunun herhangi bir birliğinde bizzat yer alan
kiĢidir.
ARGK savaĢçısı, Kürdistan halkının, ulusal kurtuluĢ
devriminin ve ERNK'nin bir gerillasıdır.

ruhuyla kanımın son damlasına kadar savaĢacağıma dair
halkıma ve silahıma hayatımın sonuna kadar bağlı
kalacağıma, insanlık onurum ve Ģerefim üzerine and
içerim.

ARGK savaĢçısı olarak alınma
Gönüllülük ve zorunlu askerlik yasası gereğince olur.
Zorunluluk öğesi koĢullara uyarlanarak gerçekleĢtirilir.
Gönüllü katılım ve zorunlu alma durumlarında katılma
konumunda olan kiĢi hakkında önce bir araĢtırma
yapılır. Durumu uygun olan kiĢi ön bir eğitime tabi
tutularak aĢağıdaki yemin ettirildikten sonra ordu
saflarına alınır. Ordu saflarına katılan savaĢçı, bu
yönetm eliği k abul etm iĢ d em ek tir. Y önetmelik
hükümlerine ve birlik yönetiminin emir ve talimatlarına
göre hareket etmekle yükümlüdür. Birlik yönetiminin
kararı olmadıkça birliğinden ayrılamaz. SavaĢamaz
duruma gelen savaĢçılar birlik yönetimlerinin kararı ve
bir üst komutanlığın onayı ile mücadelenin baĢka
alanlarında çalıĢmak üzere savaĢ dıĢı bırakılırlar.

4- ARGK savaĢçısının görevleri
a) Ulusal kurtuluĢ siyasetini ve her döneme iliĢkin
cephe politikalarını daha iyi kavramaya çalıĢmalı,
ordunun talimatlarını ve komutanın emirlerini yerine
getirmek için tüm gücünü kullanmalı, sömürgeciliğe
karĢı halkım ızın ulusal çıkar larını esas alıp
savunmalıdır.
b) Halk savaĢının taktikleri ve askerlik bilimini
kavramalı ve eyleminde daha geliĢkin olarak kullanmaya
çalıĢmalıdır.
c) Günlük faaliyetlere aktif olarak katılmalı, coĢkulu,
fedakar, disiplinli, kararlı bir yaĢam ve mücadele
sürdürmelidir.
d) Devrimci disiplin ve yönetmelik kurallarının
eksiksiz uygulayıcısı olmalıdır. Birliğin sırlarını gizli
tutmalı, birliğini her türlü düĢman tehlikesine karĢı
korumalı, bütün geliĢme ve olaylardan komutanını
haberdar etmeli, savaĢ arkadaĢlarına bağlı ve onlara
karĢı açık olmalı, hatalar karĢısında tavizsiz, eleĢtiriözeleĢtiriyi uygulamada cesur davranmalıdır.
e) Halkın malını, canını, onurunu korumalı, halka
karĢı saygılı olmalı, halka yardım etmeli, iyi iliĢkiler

Yemin
Emperyalizme, Kürdistan'daki sömürgeciliğe ve yerli
g ericiliğ e k arĢ ı vatan ın b irliğ i, bağım s ızlığ ı v e
özgürlüğü, Kürdistan halkının kurtuluĢu, tüm dünya
halklarının birliği ve kardeĢliği uğruna devrimci bilinç,
zafere inanç, çelikten disiplin temelinde büyük bir saldırı
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kurarak güvenini kazanmalı, eğiterek mücadeleye
çekmeyi esas almalıdır.
f ) Silah ını temiz tu tmalı, cep h anesin i ö lçülü
kullanmalı, birliğin tüm araçlarını çok iyi koruyup
kullanmalıdır.
5- ARGK savaĢçısının hakları
a) Birliği içinde ve genel olarak komutanlar da dahil
olmak üzere, tüm savaĢçılarla eĢit haklara sahiptir.
b) Komutanlar da dahil olmak üzere eleĢtiri yapma,
kendini savunma hakkına sahiptir.
c) Toplantılarda ve eylem planlarının tartıĢılmasında
eleĢtiri geliĢtirme, görüĢ ve öneri sunma, oy kullanma
hakkına sahiptir.
d) EleĢtiri, görüĢ ve planlarını komutana ve üst
komutanlıklara iletebilir.
e) Siyasi ve askeri eğitimde yoldaĢlarından ve
ordudan yardım isteyebilir.
f) BaĢarılı savaĢ yürüttüğünde ödüllendirilebilir.
g) Genel olarak mücadeleye bağlı olduğu birliğe
zar ar ver m eyecek uygun koĢullarda ve eyalet
komutanlığının kararı ile kısa süre için birliğinden
ayrılabilir.
h) Ailesinin ihtiyaçlarının karĢılanmasında olanaklar
ölçüsünde cepheden kısmı yardım görme hakkına
sahiptir. Aynı Ģey savaĢçının sakat kalması veya Ģehit
düĢmesi koĢullarında da geçerlidir.
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3. BÖLÜM
Örgüt yapısı
1- Kürdistan Halk KurtuluĢ Ordusu, PKK tarafından
ö rgütlen en ve yön etilen bir s ilah lı kuvvettir .
ÇalıĢmalarında en üst organı Yüksek Askeri Konsey'dir.
Yüksek Askeri Konsey, ARGK'nin tabur ve daha üst
komuta kademesinden oluĢur. Yılda bir kez PKK Genel
BaĢkanlık Konseyi'nden bir temsilcinin baĢkanlığında
toplanır. Ordunun iç sorunlarını, Genel Kurmay BaĢkanı
dıĢındaki tüm komuta yapısının tayin ve terfisini,
ordunun tüm çalıĢmalarını ve genel savaĢ planlarını
görüĢür ve karara bağlar.
Ġçinde bulunulan savaĢ koĢulları nedeniyle Yüksek
Askeri Konsey'in toplanamadığı veya üçte bir oranında
üyenin toplantıya katılmadığı durumlarda Eyalet Askeri
Konseyleri toplanır. Eyalet Askeri Konseyi, eyaletteki
bölük ve daha üst düzeydeki komuta yapısından oluĢur.
Yılda bir kez eyaletteki en üst parti temsilcisinin
baĢkanlığında toplanır. Yüksek Askeri Konsey'in yerine
getirdiği görevleri kendi eyaletinde yapar.
2- BaĢkomutanlık: PKK Genel BaĢkanı ARGK'nin
BaĢkomutanıdır. Bütün ordu birlikleri baĢkomutanlığa
bağlıdır. BaĢkomutanlık, askeri, strateji ve taktikleri
çizer. Ordunun bağlı olduğu siyaseti belirler. SavaĢ
döneminde emir-komutayı yürütür. Orduyu ve

çalıĢmalarını denetler. Yüksek Asker Konsey ve Eyalet
Konseylerinin aldığı kararları onaylar.
3- Genel Kurmaylık: Ordu çalıĢmalarını doğrudan
yürü ten en üs t kuru mdur. B ir baĢk an ve iki
yardımcısından oluĢur. Kendini bütün ordu bölümlerini
içerecek bir karargah Ģeklinde örgütler ve çalıĢır.
Genel Kurmay BaĢkanı, PKK Genel BaĢkanlık
Konseyi tarafından atanır ve PKK Genel BaĢkanı
tarafından onaylanarak kesinleĢir. Kendini atayan
kuruma karĢı sorumludur. Faaliyetleri hakkında bu
kuruma sürekli ve düzenli rapor ve bilgi sunar.
Genel Kurmaylık, bütün orduyu örgütleyen ve
yöneten en üst kurumdur. Yüksek Askeri Konsey'in
toplantılarını hazırlar, rapor ve karar tasarılarını sunar,
kararlarını pratikte uygular. Askeri emir-komutanın
baĢıdır. Bütün askeri çalıĢmaları yürütmekle yetkili ve
görevlidir.
Genel Kurmaylık karargahı aĢağıdaki bölümler
Ģeklinde kendisini örgütler ve çalıĢır:
a) Ġsti hbarat bö lüm ü: Or dunun güven liğ in i
sağlam ak ve düĢm ana k arĢı etk in mü cad ele
yürütülmesini sağlamak için içe ve dıĢa yönelik olmak
üzere iki biçimde örgütlenir. Ġçe yönelik istihbarat,
düĢman sızmalarını önlemek, ordu içinde yıkıcı,
provokatif faaliyetleri açığa çıkarmak, çalıĢmaların
durumunu ve düzeyini ölçmek gibi görevleri yerine
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devrelerini açar. Halk kitlelerini korumak ve askeri
bilincini geliĢtirmek için çaba harcar. Bütün bunların
gerektirdiği kitap, broĢür, bildiri vb. araç ve gereçlerini
hazırlar.
Eğitim bölümü aynı sistemi üstten alta doğru tüm
alanlarda örgütlemek için uğraĢır. Alt'ın faaliyetlerini
denetler, buradan r apor alır ve f aaliyetler in
sürdürülmesine iliĢkin olarak talimat gönderir.
d) Lojistik (Ġstihkam-levazım) bölümü: Ordunun
silah, cephane, yiyecek, giyecek, ulaĢım, barınma vb.
sorunlarını çözümleyen bölümdür. Bunları halka
d ay an ma, d üĢmand an ele geçir me v e o lan ak lar
ölçüsünde uygun üretim faaliyetlerini örgütleyerek
çözümler. Üs alanlarında yeraltı inĢa çalıĢmalarını
yürütür. Gizli tünel, teleferik ve köprüler kurar,
düĢmana ait olanları bozar. Ġhtiyaç duyulan bu
malzemelerin korunması, bakımı, depolanması ve
kullanımını uygun biçimlerde gerçekleĢtirir. Bu husus
doğrultusunda tüm ordu güçlerini eğitir, eleman
hazırlar ve yürütülen
çalıĢmaları denetler.
e) Muhabere (Ġrtibat-posta) bölümü: Ordu içinde
haberleĢmenin yöntem, araç-gereç vb. sorunlarını
koĢullara uygun bir biçimde çözümleyen ve ordu içi
irtibat, haberleĢmeyi gerçekleĢtiren bölümdür. Bu
görevler Ģifreli yazıĢma, telli-telsiz araçlar kullanma,
kurye sistemi vb. yönteml erle yerin e getir ilir.
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getirerek, ordu içi güvenliğin, düzenin ve çalıĢmalarda
etkinliğin geliĢtirilmesine hizmet eder. DıĢ istihbarat,
halkın durumunu araĢtırıp bilgi toplamak, çeĢitli
düĢman güçleri hakkında gerekli bilgileri elde ederek,
düĢmana karĢı baĢarılı ve etkin mücadele etmek gibi
görevleri yerine getirir. Bu bölüm istihbarat
hakkında eğitim notlarını hazırlar, istihbaratçıları
eğitir, askeri-sivil olarak eğittiği güçleri görevlendirir
ve yönetir.
b) Planlama ve harekat bölümü: Genel Kurmaylık
kararg ah ının e n gen iĢ ve tem el bölümüdür . Alt
karargahlardan ve harekat birliklerinden ilgili raporlar
alır ve inceler. SavaĢ planlarını hazırlar. Bunları her
dü zeyd eki b irlik v e k ararg ah lara g önd erir. Sav aĢ
taktiklerini geliĢtirir, harekat düzenlemelerine yön verir
ve hedefler programını çıkararak, gerilla ve hareketli
savaĢın alan kurtarma, yayılma, yoğunlaĢma, dağılma
ve gücünü merkezileĢtirme esaslarını belirler.
SavaĢ sorunlarını inceleyerek, uygun çözümler
doğrultusunda perspektiflerini sunar.
c) Eğit im bö lüm ü: Ordu nun bütün eğ itim
faaliyetlerini örgütleyip yürütmekten sorumludur. Ordu
mensuplarının ideolojik, siyasi, askeri eğitimlerini
geliĢ tirm ek için ask eri ok ulları açar ve eğ itim
programlarını hazırlayarak yürürlüğe koyar. Komuta
kademesini yetkinleĢtirmek ve ordu mensuplarının bilinç
ve becerilerini geliĢtirmek için her zaman eğitimi yeterli
kılar. Bunun için, uzmanlaĢmanın sağlandığı özel eğitim
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HaberleĢme yöntemlerinin ve araçlarının geliĢtirilmesi,

sağlıklı ve sistemli kullanılması için çalıĢır. Ġhtiyaca
göre teknikçi ve muhabereci eğitir. Teknik imkan
yaratarak gerekli elemanlarını yetiĢtirir.
f) Sağlık bölümü: Ordu içinde sağlık sorunlarını
çözümleyen, gücü oranında bu konuda halka yardımcı
olan bir bölümdür. Bu konuda güçlerinin asgari eğitimi
için çalıĢır. Ġhtiyaca göre sağlıkçı ve doktor geliĢtirerek,
savaĢçılara bu konuda gerekli eğitimi aksatmadan verir.
Ġç ve dıĢ imkanları kullanarak, bunları birliklerin
ihtiyacına göre örgütler. Uygun biçimlerde ve alanlarda
hastane ve tedavi yerlerini kurarak, gerekli sağlık
görevlisi, araç-gereç vb.'ni temin eder. Bunu sürekli
geliĢtirmeye çalıĢarak sağlık sorunlarının daha yetkin
çözümlenmesini esas alır.
g) ArĢiv-sicil bölümü: Ordunun örgütsel yaĢamının
ve savaĢın gidiĢatını belgelemek için sağlam bir arĢiv ve
ordu mensuplarının düzenli sicilini tutar ve bunun
örgütsel tedbirlerini alır.
h) Basın-yayın ve halkla iliĢkiler bölümü: Kitleleri
savaĢın geliĢiminden gerçekçi bir Ģekilde haberdar
etmek ve bu ilkeyle kitleleri savaĢ atmosferine çekip
eğitmek, ordu-halk iliĢkisini güçlendirmek amacıyla
yayın yapar, askeri bildiri çıkartır. SavaĢ muhabirleri
sistemini geliĢtirir. Propaganda konularını tespit eder ve
propagandacı yetiĢtirir. Bunun çeĢitli yöntem, araçgereçlerini geliĢtirir. Propaganda birimlerini donatır,
bunları yönetip yönlendirir.
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ı) Maliye bölümü: Tüm ordu gelir-giderlerinin
merkezileĢtirilmesi, üstten alta doğru düzenli olarak
tutulması ve görevli birim tarafından denetlenmesi,
me r k ezi bir b ü tçen in o lu Ģtur u lm as ı v e değ erler in
korunup gelir kaynaklarının doğru iĢletilmesi ve
geliĢtirilmesi görevlerini yürütür.
i) M üfettiĢlik: Gen el K urmay lık büny esinde
oluĢturulan ve ona bağlı olarak çalıĢan bir kurumdur.
Genel Kurmaylığın gerekli gördüğü hallerde ve yerlerde
denetlemede bulunur. Çizgiye, taktiğe, ordu yaĢamı ve
düzenine iliĢkin suç ve ciddi disiplin ihlallerini yerinde
inceler, gerekli araĢtırmayı yapar. Rapor alır ve ulaĢtığı
sonuçları rapor haline getirerek Genel Kurmaylığın
bilgisine sunar. Atama, görevden alma vb. yaptırım
yetkisine sahip değildir. Bu kurum en az üç kiĢiden
oluĢur.
j) Mahkeme: PKK 5. Kongresi'nde kabul edilen
yargılama esaslarının askeri mahkemeler kısmındaki
hükümlere göre, oluĢur ve çalıĢır. Eyalet Ask eri
mahkemelerinin bakmakta zorlandığı büyük askeri
davaları üzerine alır ve görür. Ayrıca en yüksek
mahkeme olarak, diğer askeri mahkemelerin kararlarını
ve itiraz baĢvurularını temyiz eder.
k) Kadın ordulaĢması bölümü: ARGK saflarındaki
kadın birliklerinin temsil gücüdür. Bir çalıĢma birimi
olarak yeterli sayıda üyeden oluĢur ve kendini görevleri
temelinde örgütleyerek çalıĢır. Ordu bünyesindeki
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parçasıdırlar. SavaĢ gereği olarak eyalet yönetim
komitelerinin koordinatörlüğünü de yürütürler.
7- Bölge Komutanlıkları: Siyasi-idari faaliyetler
açısından yapılan bölünme temelinde oluĢturulan
bölgelerdeki askeri kuvvetleri örgütler ve yönetir. Bölge
komutanları bölgelerdeki siyasi-idari yönetimlerin bir
parçasıd ır . S av aĢın ger eği olarak bölge yönetim
komitelerinin koordinatörlüğünü de yürütür. Bölgesel
kuvvetler daha ço k ger illa kuvvetler id ir . Bölge
komutanlıkları bu gerilla birliklerini örgütlemek, sevk
ve idare etmek, üst komuta kademesinin verdiği emir
ve talimatları yerine getirmek, ayrıca yerel alanlarda
milis kuvvetlerini örgütleyip geliĢtirmekle görevlidir.
8- Milis: Temel yerleĢim birimlerine bağlı olarak
örgütlendirilen halkın temel savaĢçı güçleridir. Bu
güçler gerilla sistemine bağlı olarak örgütlendirilir ve
yönetilirler. Üretimden kopmayan gizli savaĢçı güç olan
milis, yerleĢim alanlarının özelliklerine ve üstlendikleri
görevlere göre üçer kiĢilik timlerden manga veya takıma
kadar gizli gerilla kuvvetleri olarak örgütlendirilir.
Sabotaj, suikast, temel bölge kuvvetlerine destek,
onların eylemlerine iĢtirak, yine kendi alanlarındaki
düĢman kuvvetlerini vurup yıpratmak gibi görevleri
gerçekleĢtirirler.
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EĢitlik ve Özgürlük Komiteleri'nin Genel Kurmaylık
karar gah ınd aki k ad ın tem silci gücüdür. K ad ın
birliklerinin örgütlenmesi ve yönetilmesiyle ilgili olarak
Genel Kurmaylık çalıĢmalarını düzenlemek, ordunun
kar ar ve em ir düzeninin bu alanda iĢ le tilm es ine
katılmakla görevlidir.
5- Saha Komutanlıkları: Ülkemiz, coğrafi yapısı
dikkate alınarak ordu ve savaĢ düzenimiz açısından üç
sahaya ayrılır. Kuzey sahası, Orta saha, Güney sahası.
Her saha bir komutanlık tarafından yönetilir. Saha
komutanlığı bir komutan ve iki yardımcıdan oluĢur.
K end i sahasındaki kuvvetlere ko mu ta ed er v e
çalıĢmalarını karargah düzeni ile yürütür. ÇalıĢmalarında
Genel Kurmaylığa ve BaĢkomutanlığa bağlıdır, bu
organlar tarafından verilen emirleri yerine getirir. Genel
Kurm ay lığın yürüttüğü görevler in tüm ünü kendi
sahasında hayata geçirir. Genel Kurmaylık karargahının
örgütlenme esaslarına göre kendi karargahını örgütler
ve çalıĢtırır.
6- Eyalet Komutanlıkları: Eyaletteki tüm kuvvetleri
örgütler ve yönetir. Her döneme iliĢkin savaĢ taktiklerini
hayata geçirmekten sorumludur. Eyalet komutanı, saha
komutanlığının yardımcısıdır. Karargah düzenine göre
çalıĢır ve saha esasları eylalet için de geçerlidir. Eyalet
komutanları eyaletteki siyasi-idari yönetimlerin bir
19

9- AR G K bir li kler inin örg üt le nmesi: ARG K
birlikleri, yerel milis, bölgesel ve merkezi düzeylerde
örgütlenen çeĢitli büyüklükteki kuvvetlerden oluĢur.
Temel ordu birlikleri mangadan baĢlamak üzere takım,
bölük, tabur, alay, tugay, tümen sıralamasına göre büyür.
Bu birlikler yapılarına, hareket alanlarına ve görevlerine
göre bölge, eyalet veya saha komutanlıklarının emrinde
bulunurlar.
1 manga 7-9 arası savaĢçıdan oluĢur. 3 manga 1
takım oluĢturur. Ordu birliklerinin büyümesi üç üçlük
sisteme göre olur. KuruluĢ sürecinde ve savaĢ halindeki
bir ordu olarak zaman zaman bu sistemde eksiklik veya
fazlalık olabilir. Temel savaĢ birlikleri olarak gerillada
takım, hareketli savaĢta tabur, mevzi savaĢında ise tugay
esastır.
10- ARGK birliklerinin komuta ve yönetimi: Her
birlik 1 komutan ve yardımcıları tarafından yönetilir.
Ayrıca büyük birliklerde geniĢletilmiĢ yönetimler
vardır. Manga yönetimi; 1 komutan ve yardımcısından
oluĢur. Müstakil hareket eden takım yönetimi; 1
komutan, komutan yardımcısı olarak siyasi komiser ile
3 manga komutanından oluĢur. Bölük içinde hareket
eden takım yönetimi; 1 komutan, 3 manga komutanı
ile 1 manga k o m u t a n y a r d ı m c ı s ı n d a n o l u Ģ u r . T a b u
r y ö n e t i m i ; komutan, siyasi komiser ile askeri
yardımcı ve bölük komutanlarından oluĢur.

Bölük geniĢ yönetimi: Bütün komutanlar ile siyasi
komiserden oluĢur.
Tabur geniĢ yönetimi: Tabur komutanı, yardımcıları
ve bölük yönetimlerinden oluĢur.
Birlik komutanı ve yardımcılarının özellikleri ve
görevleri Ģunlardır:
a) Komutan: Askeri çizgimizi özümseyen, savaĢ
sanatından anlayan, taktiği planlama ve uygulama
güc üne s ah ip o lan, yön etici ö zellik ler taĢ ıy an,
inisiyatifli, politik ve pratik öngörülü, yaratıcı olan, atak
ve yüksek hücum ruhunu taĢıyan, kararlılığı, saygınlığı,
can lılığ ı, alçak gö nü llülü ğü , y etenek leri v e
çalıĢkanlığıyla yoldaĢlarının ruh ve moral kaynağı
olmasını bilen devrimci, militan bir kiĢidir. Birliğin
sevk ve idaresinden sorumludur. Birliğin yerine
getirmesi gereken görevlerin uygulanmasına bizzat
önderlik eder. Birlik içindeki ideolojik-siyasi eğitim
çalıĢmalarının siyasal ve örgütsel yönlerinin
belirlenmesi ve hayata geçirilmesinin, halk kitleleri
içerisinde propaganda ve
örgütlenme çalıĢmasının yürütülmesi, cephe çizgisi ve
taktikleriyle, kurtuluĢ ordu-talimatları doğrultusunda
birliğin yürüteceği tüm askeri faaliyetlerin planlanması,
düzenlenmesi ve uygulanmasının yönetiminden
sorumludur.
b) Siyasi Komiser: Komutan için geçerli olan
özellikler siyasi komiser için de geçerlidir. Ayrıca siyasi
komiser komutana siyasi faaliyette yardımcı olur.
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Birliğin eğitimini düzenler ve yürütür. SavaĢçıların
sicilini tutar ve partilidir.
c) Askeri Yardımcı: Devrimci savaĢ sanatından
anlayan, yüksek bir uygulama gücüne sahip, komutanlık
özellikleri olan, hücum ruhu, fedakarlık ve ataklığı kendi
Ģahsında somutlaĢtıran, halka ve devrime bağlı olan
kiĢidir. Birliğin sevk ve idaresinde, yine yürüteceği tüm
askeri faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi ve
uygulanmasında komutana yardımcılık yapar. SavaĢta
komutanın saf dıĢı kalm ası halinde birliğin
komutanlığını üstlenir.
11- ARGK birliklerinin iç örgütlenmesi: Her
düzeydeki ARGK birliği kendi düzeyine göre donanmıĢ
bölümlere ayrılmıĢ kuvvetlerden oluĢur.
Manga belirli bir sınıfa ve görevin niteliğine göre
eğitilip örgütlendirilmiĢ temel savaĢ birimidir.
Bir tak ım da öncü, k eĢif çi, sabotajcı, n iĢancı,
roketatarcı, orta otomatikçi, lojistikçi, sağlıkçı bulunur.
Ferdi silah, cephane ve patlayıcı yanında, her savaĢ
takımı yeterince roketatar, orta otomatik, karnas silahı
ve muhabere araç-gereciyle donanır.
Bölükte bu görevler ve bu tarz bir donanım çok daha
açık ve geliĢkin olarak örgütlenir. Ayrıca her bölük
küçük doçka ve küçük havan taĢır. Ve bunları kullanan
birimlere sahiptir. Bu silahların kullanılmadığı iç
kesimlerde bunların yerine daha çok roketatar ve orta
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otomatik silahla donanılır.
Taburda mevcut bu birimler duruma göre tim, manga
veya takım düzeyinden geçenlerden oluĢur. Ayrıca her
taburda doçka ve top (havan) mutlaka bulunur. Tabur
yönetimi bir birlik karargahı düzeyinde çalıĢır.
Bir liğ in düzeyi büyüdükçe iç örgütlenm esini
oluĢturan bu bölümler daha açık ve geliĢmiĢ bir biçimde
örgütlendirilir. Ve birlik böyle belirgin bir örgüt düzeni
içinde çalıĢır.
12- Gerilla birliklerinin görevleri:
a) Kürdistan üzer ind eki Tür k sö mürgeci
egemenliğinin her alandaki (askeri, siyasi, ekonomik,
kültürel vb.) varlığına ve onun yürürlükte olan özel
savaĢ sistemine karĢı silahlı savaĢım yürütmek, onları
iĢlemez hale g etir m ek, yıpratm ak ve imhasını
gerçekleĢtir mek, Kür distan üzerindeki her tür lü
emperyalist ve sömürgeci varlığa karĢı durmak ve
bunları ortadan kaldırmayı hedefleyip baĢarmak.
b) Ulusal kurtuluĢ devrimine karĢı düĢmanlık yapan,
onun geliĢimi önünde engel olan her türlü yarı-gerici
egemenliği (aĢiretçi, feodal komprador otoriteler, hain
çete ordusu, iĢbirlikçi ajan kiĢi, kurumlar vb.) yıkmak,
mal varlığına el koymak.
c) Halkın tüm potansiyelini ulusal kurtuluĢ ordusuna
kaz anm ak, bu tem elde halkın s iy as al ve askeri
ordulaĢmasını
örgütlemeye çalıĢmak.
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d) Halkın genç, dinamik potansiyelini kurtuluĢ
ordusuna kazanmak ve 5. Kongre'de alınan kararlar
gereğince askerlik konumunu iĢletmek, yeni gerilla
birlik lerini örgütlem ek, h alk kur tu luĢ ordusunu
güçlendirmek ve gücünü büyütmek vb. görevleri
gerçekleĢtirmek.
e) Halkın çıkarlarını her Ģart altında savunmak,
malını, canını, onurunu korumak, Kürdistan'ın her
alanında kitlelerle güçlü bağlar kurmak, onları
bağımsız- birleĢik-demokratik Kürdistan amaçları
doğrultusunda eğitmek, tüm ulusu düĢmanlarına
karĢı mücadeleye seferber etmek.

4. BÖLÜM
ARGK'nin iç iĢleyiĢi
1- Emir-talimat düzeni: Bütün ordularda olduğu
gibi ARGK 'de de m er kezi yetçi iĢleyiĢ esastır.
Merkeziyetçiliğin uygulanma biçimi emir-talimat
düzenidir. Her düzeydeki komutan kendine bağlı güçleri
yönetme görevini emir veya talimatlarla yerine getirir.
Emir, herhangi bir görevi yapmak üzere günlük
olarak verilen kısa ve öz buyruktur. Talimat, daha geniĢ
ve daha fazla görevi yerine getirmeyi isteyen ve ayrıca
görevin nasıl yerine getirileceği konusunda perspektif
veren buyruktur.
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Her komutan yapılacak görevler hakkında kendine
bağlı güçlere yerinde ve zamanında gereken emir veya
talimatı vermek zorundadır. Bunu yapmayan komutan
görevini yerine getirmemiĢ sayılır.
Her ARGK komutan ve savaĢçısı aldığı her emir ve
talimatı yerinde, zamanında mutlaka yerine getirmek
zorundadır. Emre itiraz olmaz. Verilen emir veya
talim atı yerine g etirm emek su çtur. Uygu lam ayı
etkilemeksizin yanlıĢ görülen hususlar ARGK iĢleyiĢ
kuralları çerçevesinde eleĢtirilebilir.
2- Tekmil-rapor düzeni: AĢağıdan yukarıya doğru
yapılan çalıĢmalar h akk ın da ordunun kom uta
kademesini bilgilendirmeyi içerir. Tekmil; yapılan bir
görev veya günlük faaliyet hakkında sorumlu komuta
kademesine verilen kısa ve öz bilgidir. Rapor; daha
geniĢ bir süreyi kapsayan çalıĢmalar hakkında ortaya
çıkan sonuçlar ve belli bir yorumla birlikte üst komuta
kademesine verilen kapsamlı bilgidir.
Her ARGK komutan ve savaĢçısı kendisine verilen her
emri yerine getirdikten sonra, sonuçlar hakkında emir
veren kuruma mutlaka tekmil verir. Her ARGK birliği
bağlı bulunduğu komutanlığa günlük çalıĢmaları hakkında
tekmil verir. Ayrıca belirlenen süreler dahilinde yürütülen
çalıĢmalar hakkında bağlı olunan komutanlığa hem
bireysel, hem birimsel olarak yazılı rapor verilir.
Emir ve tekmiller mümkün olduğunca kayda
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eylemini, iç birliğini güçlü kılar ve halkın güvenini
artırır. Komutan ve savaĢçıların disiplin kuralları ve
yönetmelik ilkelerine eksiksiz uymaları, yükümlülük
olduğu kadar onların yüksek inanç ve isteklerinden
kaynaklanır. SavaĢı baĢarılı bir Ģekilde yönetebilmek
için b irlik yaĢam ında aske ri disip linin eksiksiz
uygulanması Ģarttır. Buna riayet etmeyenler suçlu
say ılır, y arg ılama g erektir mey en su çlar disiplin
cezalarına çarptırılırken, ağır suç iĢleyenler askeri
mahkemede yargılanır. Disiplin kuralları ve ceza
hükümleri karĢısında ko mutan-sav aĢçı ayrımı
yapılmaksızın herkes eĢittir.
Her ARGK komutan ve savaĢçısının uyması ve
uygulaması gereken bazı öz disiplin kuralları Ģunlardır:
a) Halka ve yoldaĢlarına karĢı saygılıdır.
b) Gizlilik kurallarına riayet eder.
c) Yaptığı görevin bilincinde olur.
d) Yemin ilkesine bağlı kalır.
e) DüĢmanına karĢı tavizsiz davranır.
f) Dikkatli ve atak olur.
g) Yaralı ve Ģehit yoldaĢının silahını düĢmana
bırakmaz.
h) Silahını temiz tutar, korur ve ondan ayrılmaz.
ı) Malzemelerini korur ve ölçülü kullanır.
i) Düzenli ve sağlam olur, sağlığına dikkat eder.
j) Her koĢul altında zor luk lara göğüs gerer ve
inisiyatif kullanır.
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geçirilmekle birlikte sözlü olarak iletilir. Rapor ve
talim atlar ise, mutlaka yaz ılı o lm ak v eya k ayda
geçirilmek zorundadır.
3- Alt-üst iliĢkileri: Alt-üst iliĢkileri komutanla
savaĢçı arasındaki, değiĢik düzeydeki komutanların
kendi aralarındaki iliĢkiyi ifade eder. Her komutan
kendi yönetimindeki komutan ve savaĢçılarla
iliĢkilerini ordu resmiyeti, çalıĢma tarzı ve yönetim
esaslarına göre düzenlemek zorundadır. Eğitici
olmayan, açık ve geliĢtirici içerik taĢımayan,
otoriteyi zayıflatan, ordu d i s i p l i n v e r e s m i y e t i n i b o
z a n i l i Ģ k i b i ç i m l e r i s u ç oluĢturur. Komutan kendi
altlarının bütün sorunlarına
çözüm bulmak ve bunu sağlayan bir iliĢki düzeni içinde
olmak zorundadır.
Her komutan ve savaĢçı kendi üst'ü karĢısında her
zaman esas duruĢta ve ordu resmiyetine uygun Ģekilde
durur. Komutanından gelecek sözlü veya iĢaretli her
türlü emri almaya her zaman hazır olur.
Her savaĢçı ve komutan karĢılaĢtıklarında birbirini
selamlamak zorundadır.
4- Disiplin: Ordunun iç düzeninin temelidir. ARGK
savaĢım gücünü esas olarak sahip olduğu devrimci
askeri disiplinden alır. ARGK'nin disiplini devrimci
bilinç ve ulusal kurtuluĢçu inanca dayanan askeri
kuralların bütünüdür. Bu disiplin belirgin çalıĢmasını,
27
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5- Toplantı sistemi: Toplantılar ordu birlikleri ve
birlik yönetimlerinin belli aralıklarla sistemli veya
ihtiyaç duyulan hallerde bir araya gelerek tüm örgüt ve
savaĢ sorunlarını tartıĢıp kararlar aldıkları ve çözümler
ürettikleri platformlardır. Toplantılarda çalıĢmalar,
siyasi-askeri faaliyetler değerlendirilir, niteliğine uygun
öz ve biçim kazandırılır, en önemlisi de ileriye yönelik
plan ve programlar geliĢtirilir. Bu açıdan toplantıya
h azır lık lı g id ilir . E leĢ tir i- ö ze leĢ t ir i zem in i d e bu
toplan tılard a vard ır. Ayr ıca eğitim ve tar tıĢma
toplantıları, her eylem öncesi planlama, her eylem
sonrası değerlendirme toplantısı mutlaka yapılır. ÇeĢitli
düzeylerdeki ordu birlikleri ve yönetimleri belirlenen
sisteme göre toplantılarını aksatmadan yapar ve her
toplantının sonucunu yazılı olarak bağlı bulunduğu
komutanlığa rapor ederler. Toplantılar yönetmelik
ilkelerine uygun olarak gerçekleĢtirilir. Mazeretsiz
toplantıya katılmayan üyeler hakkında yönetmelik
hükümleri uygulanır.
6- EleĢtiri-özeleĢtiri: Bireylerin hata, yetmezlik ve
geriliklerinden kurtulup geliĢme içine girmesinin
yöntemi eleĢ tiri- özeleĢtir id ir. Bu nedenle ordu
birlikler inin iç iĢley iĢin de eleĢtiri-ö zeleĢtiri
vazgeçilmezdir. Her ARGK komutanı ve savaĢçısı
hatalara, kayıplara yol açan anlayıĢ ve alıĢkanlıklara
karĢı duyarlı olmak, onlara karĢı uygun biçimlerde ve
sorumlu toplantılarda eleĢtiri yöntemiyle mücadele
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etmek zorundadır. EleĢtiriler devrimci öz taĢır, eğitimi
ve kiĢiyi geliĢtirmeyi esas alır ve yoldaĢlık iliĢkilerine
uygun olarak yap ılır. Asılsız suçlam alarla kiĢiyi
yıpratmak, eleĢtiri kapsamı dıĢında olup, suçtur. Bu tür
durumlarda yönetmelik hükümleri uygulanır. Her
ARGK komutan ve savaĢçısı, eleĢtiri yapmada olduğu
kadar, kendi hata ve yetmezliklerine karĢı radikal
özeleĢtiri yapmada da cesur davranır. ÖzeleĢtiriyi
geliĢmenin, dönüĢmenin ve kendini güçlendirmenin en
temel aracı olarak görür ve uygular.
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d) DüĢmanı ve mevcut geliĢmeleri izleyerek taktiğe
iliĢkin belirlemeler yapar; bu temelde gerekli tüm
hazırlıkları gerçekleĢtirerek savaĢı ilerletir.
e) Kendisine bağlı hareketli alay birlikleri ile, savaĢ
taktiğinin uygulanmadığı ve tıkanmaların yaĢandığı
yerlere zaman geçirmeksizin müdahale eder ve buralarda
parti çizgisini hayata geçirerek savaĢı tırmandırır.
f) Eyalet konferansı kararlarında belirlenmiĢ bir
Ģekild e koĢullara uygun ola rak toplantı sis tem in i
uygular; eyalet çapındaki toplantıları hazırlar ve yürütür.
g) Eyalet düzeyinde ortaya çıkan bütün olumsuzluk
ve suç durumlarına karĢı anında örgütsel önlemleri alır
ve bunları partiye bildirir.
h) Günlük olarak tüm bölgeler, bölge statüsündeki
birlikler ve gerektiğinde tüm birliklerle iliĢki kurar.
ı) Kendisine bağlı birlikleri (günlük iliĢkilerin
yanısıra) raporlarla ve fiili olarak denetler, eğitir; ortaya
çıkan eksiklik ve yetersizlikleri giderir.
i) Bütün bu çalıĢmalarında kolektivizmi ve ekip
çalıĢma tarzını esas alır; kendisini denetime açık tutar.
Güçler in sevk ve idar esini eyalet yürütm esiyle
kolektivizm içinde yapar.
j) Eyaletteki tüm faaliyetleri (günlük tekmillerin
yanısıra) belir lenm iĢ olan sürelerde ve gerekli
görüldüğünde yeterli raporlar halinde Parti Önderliği'ne
ve Parti Merkez Komitesi'ne sunar.
k) Eyalet koordinatörlüğü, kendi yaĢam Ģekli, çalıĢma
32
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ÖZEL GENĠġLETĠLMĠġ
YÖNETMELĠKLER
1. BÖLÜM
Komuta Tarzı:
1- Eyalet Komutanlığı
Eyaletteki parti, ordu ve cephe örgütlerinin en üst
organıdır. Tüm eyalet genelinde parti, ordu ve cephe
faaliyetlerinin partinin çizgisi, savaĢ anlayıĢı ve yaĢam
esaslar ı d oğrultu sund a, dö nem in ih tiy açları ve
temposuna denk bir Ģekilde düzenlenmesi, yürütülmesi
ve denetlenmesinden sorumludur.
Par ti Önd er liği'n in tü m ta lim at, yönerge ve
perspektiflerini yapıya özümsetmek, mal etmek ve her
alanın somut koĢullarına uyarlanmıĢ olarak sonuç alıcı
bir Ģekilde pratiğe geçirmekle yükümlüdür.
a ) Ey alet koord in atör lüğü b ir ku rum dur ;
koordinatörün kendisi ve yardımcılarından oluĢur.
b) Eyalet karargahı bünyesindeki daire ve kurumlar
vasıtasıyla faaliyetleri planlar, örgütler ve yürütür.
c) Eyaletteki tüm güçlerin, savaĢın mevcut düzeyine
uygun mevzilenme ve üslenmesini gerçekleĢtirir;
hareket planlamasını çıkartır.
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tarzı, günlük çaba ve üretkenlik bakımından, tüm
eyalette baĢat gelecek bir düzeyi tuttur makla
sorumludur.
2- Eyalet Karargahı
Eyalet karargahı (komutanlık ve belirlenmiĢ olan
bütün eyalet karargah üyeleri ile birlikte) eyaletteki tüm
parti, ordu ve cephe faaliyetler ini p ar ti çizgisi
doğrultusunda planlar, örgütler, yürütür ve denetler.
Bütün kurumlar (eğitim, basın-yayın, yargı ve cezaevi,
arĢiv-sicil, sağlık ve hastan e, muhabere, maliye,
denetim, lojistik) burada merkezileĢir ve faaliyetlerini
buradan planlayıp yürütürler. Karargah merkezli olarak
tüm kurumlar kendi örgütlenmelerini bölge ve birliklere
kadar hiyerarĢik olarak yansıtırlar.
Eyalet karargahı, bölge ve birliklerin çözemediği
savaĢ sorunlarını kendi bünyesine dayanarak çözer;
onların karĢılayamadığı ihtiyaçları karĢılar. SavaĢın
geliĢtirilmesine yönelik olarak, bölge ve birliklere
müdahale ve takv iye am acıyla hazır yedek güç
bulundurur, yeri geldiğinde gerekli müdahale ve
takviyeyi yapar.
Eyalet karargahı yönetimi, belirlenmiĢ olan zaman
süreci içinde kendi toplantılarını yapar ve kolektif
çalıĢır; kendisine bağlı alt örgütler oluĢturur ve
kurumlar sistemini tanzim eder; bütün bunları iĢletir ve
denetler.
33

a) Eğitim bürosu: Eyalet karargahı bünyesinde
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oluĢturulan eğitim bürosu, eyalet düzeyinde yürütülecek
olan eğitim politikasını belirler ve eğitim için gerekli
perspektifleri sunar. Mahsum Korkmaz Akademisi'nin
Botan Ģubesini çalıĢtırarak, kadro-komuta ve yeni
savaĢçı eğitimini verir. SavaĢ güçlerinin ve halkın
eğitimine yönelik yayınlar hazırlar (broĢür, kitap vb.).
Gerektiğinde eğitim amaçlı toplantı ve konferanslar
düzenler.
b) Basın-yayın bürosu: Eyaletin tüm basın-yayın
ihtiyaçlarını karĢılamakla görevli olan bürodur. Bunun
için çeĢitli dergi, gazete, kitap, broĢür vb. yazınsal
çalıĢmaları yürütür. Parti Önderliği ile eyalet karargahı
ve koordinatörlüğünün tüm talimat, perspektif, yönerge,
bildiri, açıklama vb.'lerini yazınsal ürün olarak çoğaltır
ve eyalet çapında tüm yerlere zamanında ulaĢtırır. ÇeĢitli
kurumların hazırladığı set, fotoğrafçılık vb. çalıĢmaları
yapar ve kendi bünyesinde eyalet basın sözcülüğü
görevini örgütleyip sürdürür. Kitlelere yönelik çeĢitli
propaganda malzem eler ini hazır lar ve eyaletteki
mücadeleyi yurt dıĢında tanıtır.
c) Yargı kurulu ve cezaevi: Yargı kurulu eyaletteki
tüm davaları kendisinde merkezileĢtirerek, parti adaleti
doğrultusunda sonuca bağlar. Bu temelde, iĢlenen
suçlara karĢılık düĢen cezai yaptırımları belirler. Bu
görevleri Eyalet Bağımsızlık Mahkemesi ve Bölge
Askeri Mahkemeleri vasıtasıyla yerine getirirken,
ken disine bağlı halk mahkemelerini de iĢletir ve
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yetiĢtirir, Ģifreleri hazırlar. Kendi dalına iliĢkin olarak
çeĢitli talimat, eğitim notları vb. hazırlar. Muhabere
araçlarıyla düĢmana yönelik propaganda ve psikolojik
savaĢ faaliyetini yürütür. DüĢmanı sürekli dinler.
Kend isine bağ lı olar ak ey aletin posta iĢler inin
yürütülmesini sağlar.
g) Maliye bürosu: Eyaletin bütün mali faaliyetlerini
kendisinde merkezileĢtirerek, düzenli rapor sistemiyle
çalıĢır. Alanlar ve kurumların gelir-giderlerini denetler,
bütçe sistemini düzenler ve iĢletir. Eyaletteki tüm gelirgiderin merkezde, kendisinde, tek elde toplar ve yersiz
harcamaların, mali değerlerin çarçur edilmesinin,
kaybedilmesinin önüne geçer. Gelir kaynaklarını tespit
ed er v e no rmlar ı belir ler, yan g elir k ayn aklar ın ı
örgütleyerek iĢletir.
h) Denetim bürosu ve istihbarat: Eyaletteki tüm
faaliyetlerin parti çizgisi, anlayıĢ ve savaĢ taktiği
doğrultusunda yürütülüp yürütülmediğini denetleyen
bürodur. Rapor ve fiili denetim sistemiyle çalıĢır.
ÇalıĢmalar ında top lan tı, ar aĢtırm a yapm a,
muhataplardan bilgi isteme vb. yöntemleri kullanır,
görüĢ ve önerilerini de içeren sonuç raporlarını
çıkararak ilgili yerlere ulaĢtırır.
Eyaletin istihbarat faaliyetleri de bu büroya bağlı
olarak örgütlenip yürütülür.
ı) SavaĢ ekonomisi (Lojistik, istihkam, üretim)
bürosu: Kendisine bağlı erzak-iaĢe, silah-cephane,
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denetler. Yargı Kurulu, Eyalet Merkez Cezaevi'ni
kendisine bağlı olarak parti ölçüleri doğrultusunda
iĢletir ve denetler. Bütün yargılama faaliyetlerinde,
parti, devrim çıkarlarının ve insanın kazanılmasının
esas alınmasını sağlar.
d) ArĢiv-sicil bürosu: Eyaletteki tüm güçlerin
sicillerini tutar. Gerekli kayıtları yapar ve tüm örgüt
belgelerini düzenli olarak tasnif edip güvenliğe alır.
Tarihsel açıdan önem taĢıyan belgeleri özel korumaya
alır. Kimlik, Ģehit ailelerine mektup, Ģahadet dökümü,
fotoğraflama, kaset vb. çalıĢmaları yürütür.
e) Sağlık bürosu ve hastane: Eyaletteki sağlık
sorunlarının çözümünü gerçekleĢtiren bürodur. Tüm
yaralı, hasta ve sakatlarla ilgilenir. Bunların bakım ve
tedavilerini yapar. Birliklerin ve alanların ihtiyacı için
sağlık kadrolarını yetiĢtirir. Sağlık konulu eğitim ve
toplantılar düzenler, sağlık eğitimine yönelik yayınlar
hazırlar. Ġhtiyaç için gerekli olan sağlık malzemelerinin
teminini sağlar.
Sağlık bürosu, kendisine bağlı Eyalet M erkezi
Hastanesi'ni iĢletir ve geliĢtirir.
f) Muhabere bürosu ve posta: Eyaletteki tüm
muhabere faaliyetlerini kendisinde merkezileĢtirerek,
genel irtibat sorunlarını çözer. Bunun için merkezi ve
bölgesel istasyonların kurulmasını sağlar. Yetkin
muhabere amacıyla devresel eğitimler verir, birlik ve
alanlarda değerlendirilmek üzere muhabere kadrolarını
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istihkam birlikleri, üretim (tarım ve hayvancılık),
teknik, terzi vb. birimleri hem eyalet merkezinde,
hem de kendisine bağlı bir Ģekilde bölgelerde
oluĢturarak, eyaletin tüm savaĢ ihtiyaçlarını karĢılar.
Eyaletin silah- cephane ihtiyacını merkezi düzeyde tek
kanaldan temin ederken, tüm giyim-kuĢam ihtiyacını da
tek merkezden, kendisi üreterek karĢılar. Bu büro,
eyaletteki silah, araç v b . t a m i r a t i Ģ l e r i n i k e n d i s i n
d e m e r k e z i l e Ģ t i r i p gerçekleĢtirmesinin yanısıra
istihkam iĢlerini de merkezi d ü z e y d e k e n d i s i y e r i n e
g e t i r i r . Y i n e e r z a k v b . ihtiyaçlarını karĢılayamayan
(eyalet karargahı birlikleri d ı Ģ ı n d a k i ) t ü m b i r l i k l e r i n
v e a l a n l a r ı n b u y ö n l ü sorunlarını, kurmuĢ olduğu
yeterli sayıdaki lojistik birlikleriyle çözer. Bunun için
bölgeler arası kervanlar sistemini geliĢtirir; yine
teknikten yararlanır. Bu iĢ için (milis de dahil)
yaratılan çeĢitli kanal vb. imkanlarla eyaletteki savaĢ
birliklerinin lojistik ihtiyaçlarını karĢılamayı esas
alır.
i) C e phe ka rarga hı: Ceph e kar ar gahı, eyalet
dahilindeki bütün kitlelerin örgütlendirilmesi, döneme
uygun mücad ele tak tikler iyle çeĢitli k itlesel
eylem lilikler in, siyasal Ģid detin örgütlendir ilip
geliĢtir ilm esi ve geliĢen savaĢın her bak ım dan
desteklenmesi ile görevlidir. Cephe karargahı düĢmanın
kitleler üzerindeki oyunlarını boĢa çıkarmak, her türlü
zorluğa rağmen, halkı devrim çizgisinde temel bir güç
olarak örgütlemek, geliĢen savaĢı kitlelere mal edip
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bütünleĢtirmek ve bu amaçla çeĢitli düzeylerde kollar
halinde sosyal-siyasal ve askeri içerikli örgütlenmeleri
geliĢtirmekle yükümlüdür.
Cephe karargahı, temelde eyalet karargahına bağlı bir
kurumdur. Bu bağlamda, yönetmelikte Eyalet Ordu
Karargahı için belirtilen yaĢam, çalıĢma ve hareket
sistematiği cephe karargahı için de geçerlidir. YaĢam,
iliĢki, yaklaĢım, hareket, eylem, suç-ceza vb. tüm
konular açısından bu belgede yer alan yönetmelik
maddeleri, kararlar bütün cephe kadro ve çalıĢanları için
de geçerlidir.
Cephe kararg ahına bağlı olarak çalıĢan asker i
karakterli birimler (suikast, sabotaj, mayınlama vd.
eylem tarzını geliĢtir en gr uplar ) tam am en ordu
yönetmeliği temelinde hareket ederler. Kitleler içinde
legal, yarı-legal ve silahsız olarak faaliyet yürüten
görevliler, bu konuda günlük yaĢam itibariyle bazı
ayrıksı özellikler gösterseler de, ordu yönetmeliği esasta
tüm cephe üyeleri için bağlayıcıdır.
Cephe çalıĢanları
a) K itle örgütlenm esini en geniĢ tarzda
gerçekleĢtirmeyi hedeflerler. Herhangi bir aĢiretsel,
ailesel vb. fark gözetmeksizin ulusal örgütlenme
biçimini esas alırlar.
b) Kitleyi çeĢitli eylemliliklere kaldırarak silahlı
savaĢımı desteklerler.
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temel örgütlenmelerini gizli yaparlar.
j) Salt bazı çevrelere dayanarak, bu Ģekilde onları
düĢmana hedef olarak gösterme tutumu içine girmezler;
genel yaygın çalıĢma tarzı ile kitleler içinde kaybolarak
kendini ve halkı koruma tarzını esas alırlar.
k) Halk içinde hep bir yere çakılı kalan statik çalıĢma
tarzına girmezler; aksine sürekli hareket ederek ve yer
değiĢtirerek kendilerini korumayı esas alırlar.
l) Ovalık ve Ģehirsel alanlarda en fazla 3 kiĢilik
birimler halinde ve sivil görüntü içinde çalıĢmalarını
yürütürler. Bu durumda çoğu zaman silahsız olurlar ve
kendilerini kitleden biri olarak gösterme yoluyla
korunmayı esas alırlar.
m) Cephe çalıĢmaları için, sıralanan bu madde
hükümlerine ters düĢen bütün çalıĢma, hareket ve
yaklaĢım biçimleri gayri meĢru, gayri resmi kabul
edilip, ordu yönetmeliğine göre suç kapsamında ele
alınarak, bu temelde iĢleme tabi tutulurlar.
3- Bölge komutanlıkları ve karargahları
Bölge komu tan lıklar ı ve k arargahlar ı, ey alet
komutanlığı ve karargahının bir alt örgütü olup, aynı
örgütü esas alan ve bölg ed eki tü m f aaliyetler in
plan lan ması,
örgütlen mesi
ve
yürütü lüp
denetlenmesinden sorumlu olan kurumlardır.
a) Bö lge kom utan lığ ı, bölge yürü tm esi v e
yönetimiyle birlikte bölge karargahını temsil eder ve bu
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c) Orduya savaĢçı çıkarır ve silahlı güçler için her
türlü lojistik desteği sağlarlar.
d) Halkın korunması için gerekli tüm tedbirleri
alırlar; bu amaçla halk savunma birliklerini kurarlar.
Daha değiĢik örgütlenme biçimlerini çeĢitlendirerek
geliĢtirirler ve gizliliği derinleĢtirirler.
e) Kitle içinde parti değer yargılarını en yüsek
biçimde temsil etmeyi esas alırlar ve parti çizgisine
uygun olan yaĢam, hareket ve eylem tarzlarıyla,
kitlelere yönelik güven verici ve sürükleyici bir rol
oynarlar.
f) Parti çizgisi, devrim Ģehitleri ve Parti Önderliği'nin
kitleler içindeki etkisinin ve bunlara doğru yaklaĢımın
en yetkin temsilini yaparak, bu etkiyi derinleĢtirir ve
sistematik bir bağ içinde sarsılmaz bir örgütlenmeye
dönüĢtürürler.
g) Kitleler içinde örnek bir yaĢam tarzı, fedakarlık,
kararlılık ve yüksek çabanın yanısıra, devrimci üslup ve
hitabetleriyle de çekim merkezi olmayı esas alırlar.
h) Halkın değer yargılarına, gelenek ve göreneklerine
saygılı olurlar. Bu konuda kitleler içinde modern ulusal
kurtuluĢçu düĢünceyi hakim kılmayı esas alırlar.
ı) Kend i çalıĢma ve harek et tar zlar ıyla, yin e
yaklaĢımlarıyla kitleleri yıpratmaz ve düĢmana hedef
olarak göster m ezler; aksin e onları bu konu larda
koruyarak örgütlenmelerini yaygınlaĢtırırlar. Hareket ve
çalıĢma tarzıyla kitleleri deĢifre etmek suçtur.
i) Bazı legal olanaklardan yararlansalar da, bütün
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esas dahilinde kolektif yönetim ve çalıĢma tarzını
uygular.
b) Bölge komutanlığı, bölgedeki tüm parti, ordu ve
cephe faaliyetlerini bizzat planlar, yönetir ve koordine
ederek denetler.
c) Bölge komutanlığ ı, bölg ede savaĢın
geliĢtirilmesinden ve gücün savaĢtırılmasından birincil
derecede sorumludur. SavaĢ birlikleri ile beraber
hareket ederek savaĢı bizzat yönetir. SavaĢ taktiklerinin
pratikte hayat bulması için kendisi bizzat faaliyete
geçer. Bunun için ya bölge hareketli birliğinin baĢında
bulunur, ya da farklı savaĢ birlikleri ile beraber hareket
eder.
d) Bölge komutanlığı, bölgede parti yaĢam tarzı ve
anlayıĢının hakim kılınmasında ve parti değerlerinin
korunmasında en önde gelen sorumludur. Bunun gerekli
kıld ığı tüm uygulam a, y aklaĢım ve d enetlem e
görevlerini eksiksiz yerine getirir.
e) Bölge komutanlığı, Parti Önderliği ile eyalet
komu tan lığı v e k arargah ın dan gelen talim at ve
persp ek tiflerin sad ece b ir ak tarıcısı d eğ il, b izzat
uygulayıcısıdır.
f) Bölge komutanlığı, kendi yaĢam tarzı, giriĢimciliği
ve taktikteki ataklığıyla bölgedeki tüm komutanlıklara
ve savaĢçı yapıya örnek teĢkil eder.
g) Bölge karargahı, bölgedeki tüm güçleri savaĢa
göre düzenler, örgütler ve harekete geçirir. Onların her
türlü destek ve takviye ihtiyaçlarını karĢılayarak savaĢ
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sorunlarını çözer.
h) Bölge karargahı, kendi gücü ve koĢulları oranında
lojistik birimlerini oluĢturarak, bölgedeki tüm savaĢ
birliklerinin bu yönlü kısa ve uzun vadeli ihtiyaçlarını
karĢılamayı hedefler. Bunun için gerekli olan tüm
örgütsel ağları kurar ve iĢletir. Lojistik ihtiyaçların
planlanmasını yaparak depolama sorunlarını çözer.
ı) Bölge karargah birliği, bir savaĢ gücü olacak tarzda
sürekli hazır tutulur; örgütlenmesi o temelde yapılır.
4- Birlik yönetimleri
a) Manga dıĢındaki tüm birliklerin yönetimleri 5
kiĢiden oluĢur. Bunlardan biri birlik komutanı, biri
siyasi yardımcı, biri askeri yardımcı, ikisi ise normal
üyedir.
Manga yönetimleri ise, komutan ve yardımcısı olmak
üzere iki kiĢiden oluĢur.
b) Birlik yönetimleri, tüm birliğin PKK çizgisi ve
ruhu doğrultusunda yetiĢtirilip geliĢtirilmesinden; yek
vücut halde moral ve coĢku içinde savaĢtırılmasından;
her türlü d ıĢ ve iç tehlik elere, sap ma ve yan lıĢ
anlayıĢlara karĢı korunmasından ve birlik düzeyinde
bütün pratik-savaĢ faaliyetlerinin baĢarılı bir tarzda
planlanıp yürütülmesinden sorumludur.
c) Birlik yönetimleri, emir-komuta ve günlük tekmil
sistem i baĢta olmak üzer e, birlik içinde ordu
resmiyetinin bütün hususlarının aksatılmadan düzenli bir
Ģekilde iĢletilmesini ve birlik yaĢamının bu temelde
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hazırlar ve yönetir. Tüm komuta kademesi, birliğin
bütün toplantılarında hazır bulunur.
i) Komuta kademesi eğitime bizzat katılır; eğitimi
somut örnek ve katkılarla zenginleĢtirir.
j) Komuta kademesi, her gün tekmil sonuçlarını
düzenli bir Ģekilde değerlendirir. Bu temelde sorunların
çözüm yollarına ve somut kararlarına ulaĢır ve ertesi
gün yapılacak iĢleri planlar.
k) Komuta kademesi, PKK komutan kiĢiliğini
Ģahsında temsil ederek, yaĢamda ve eylemlerde, PKK
genel kıstasları temelinde rolünü yetkince oynar. Kendi
yaĢam tarzı, fedakarlığı, cesareti, ataklığı ve uyanıklığı
ile tüm birliğe örnek olur. Parti ruhunu her konuda
yüksek bir biçimde temsil etmede savaĢçılarına öncülük
eder.
l) Komuta kademesi, yaĢam koĢulları bakımından
savaĢçılarla eĢit haklara sahiptir. Kendilerine özerk
yaĢam kuramaz ve yapının dıĢında tutamazlar. Günlük
yaĢama bizzat katılmak ve yapı ile kaynaĢm akla
yükümlüdürler.
m) Birlik içinde çıkacak her türlü sorunlardan ve
kaçıĢ durum lar ından direkt bir lik yönetim leri
sorumludur. 5 (beĢ) kiĢi kaçarsa o birlik komutanı
görevinden düĢer.
n) Güvenlik tedbirlerinin yetersizliği ve disiplinsizce,
rastgele hareket sonucu ortaya çıkacak olan sızma ve
nokta baskınlarından görülecek zarar ve kayıplardan
44
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idame edilmesini sağlamakla yükümlüdür.
d) Birlik yönetimleri, birlik içinde askeri üslup ve
terbiye ile yoldaĢlık iliĢkilerinin hakim kılınmasından ve
bu temelde yetkin askeri kiĢilik özelliklerine, yüksek
vuruĢ gücüne ve keskin disiplin düzeyine sahip bir birlik
gerçekliğinin yaratılmasından sorumludur.
e) Birlik yönetimleri, birliğin her türlü iç ve dıĢ
güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler. Bu konudaki
eksiklik, ihmal ve hatalardan kaynaklanacak her türlü
zararlı sonuçlardan doğrudan yönetimler sorumlu
tutulurlar.
f) Birlik komutanı, birliğin tüm faaliyetlerinden
birincil derecede sorumludur. Her koĢul altında birliğin
baĢında bulunur, onu düzenleyip örgütler, savaĢtırır ve
korur.
g) Siyasi yard ım cı, sav aĢın parti çizg isi
doğrultusunda yürütülmesinde, birliğin eğitimi ve
örgütlendirilmesinde, günlük yaĢamın parti yaĢam
tarzına göre sürdürülmesinde birlik komutanı ile birlikte
eĢit yetki ve göreve sahiptir.
h) Askeri yardımcı, askeri konularda ve eylemin
geliĢtirilmesinde birlik komutanına yardımcı olur.
Eylemin planlanmasında ve pratikte yürütülmesinde yer
alır.
ı) Ġçtimaları birlik komutanının kendisi yapar. Günlük
tekmil toplantıları ve birliğin diğer tüm toplantılarını
birlik komutanının kendisi veya siyasi yardımcısı
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birlik yönetimleri sorumlu tutulurlar.
o) Bir lik içinde denetimsi zlik ve duyarsızlık
nedeniyle geliĢen savaĢ kurallarını ihlal olayları sonucu
ortaya çıkacak olan kaza ve zaiyatlardan direkt birlik
yö n e t i m l e r i s o r u m l u t u tu lu r l a r . B u tü r o l a y l a r ın
geliĢmesi halinde birlik yönetimi soruĢturmaya tabi
tutulur ve suçu sabit görülürse görevden alınır.
ö) Birliğinde aĢırı disiplinsizlik, eğitimsizlik, ordu
yaĢamı dıĢına çıkma ve yozluk olaylarının yaĢanması
durumunda birlik komutanları görevinden düĢer.
p) Kendi birliği üzerinde hakimiyet ve denetim
kurmam a, tekm il alıp verm em e, rapor ve ir tibat
görevlerini yerine getirmeme, erteleme ve bunları
geciktirmeyi alıĢkanlık haline getiren birlik komutanları
görevinden alınırlar.
5- ARGK komutanı
Ulusal kurtuluĢ mücadelemizin geldiği aĢamada,
ordumuzun kurulması ve geliĢtirilmesinde belirleyici rol
oynayan, Parti Önderliğimiztarafından da her
çözümleme ve talimatında sıkça vurgulanan ama bir
türlü istenilen düzeye ulaĢmayan komuta tarzının
otur tulm asınd a, dön em e denk bir yak laĢım ın
sergilenmediği, uygulama sahasında birçok yetmezyanılgılı yaklaĢımın da ortaya çıktığı bir gerçekliktir.
Aslında genel gerçekliğe bakıldığında; gerek halkların
devrim tarihinde, gerekse parti tarihimizde ispatlandığı
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gibi, güçlü komuta tarzlarıyla ordular var edilmiĢ,
kurulmuĢtur. Ve zaferin teminatı haline getirilmiĢtir.
Mevcut gerçekliğimizi göz önünde bulundurduğumuzda;
yetkin bir komuta tarzına ulaĢmanın daha da aciliyet
arzettiği bir gerçekliktir. Güçlü bir komuta tarzını
tutturmak, aynı zamanda zaferin teminatı olmaktır. Bu
tem elde bir takım yön etm elik esaslarına ulaĢmak
zorunludur.
A- Örgüt adamı olarak komutan
1- Her komutan, partinin asker i-siyasi çizg isi
temelinde kendini geliĢtirmelidir.
2- Komutan, örgütsel iĢleyiĢ temelinde hareket
eder. Kolektif çalıĢır, bireyselliğe düĢmez. Disiplini,
kaideyi, kuralı önce kendinde somutlaĢtırır, yapıya
hakim kılar.
3- Her komutan kendi alt kademelerinden sorumlu
olduğu kadar, kendi üst kademesinden de sorumludur.
4- Komutan, kendi yedeğini hazırlar.
5- Her komutan savaĢçı geliĢtirme temelinde, orduyu
geliĢtirir. Bunun için:
a) Güç büyütür.
b) Gücü savaĢtırır.
c) Uygun mevzilenme ve örgütleme biçimlerini
geliĢtirir.
6- Komutan sürükley icidir . Hızlı bir çalıĢm a
temposuna sahip olmalıdır. Eskiyle yetinmez, yeniyi

yaratır, kazandırıcı olur.
7- Her komutan aldığı talimatları özümser, yapıya
özümsetir. Pratik gereklerini yerine getirir.
8- Her komutan, bir üstü ile günlük iliĢki içerisinde
olur. Zorunlu haller dıĢında iliĢki-irtibat koparmak
suçtur.
9- Komutan, örgüte karĢı açık olur. Örgütü doğru
bilgilendirir.
10- Komutan, bireysel çıkar ları değil, örgütün
çıkarlarını esas alır. Komutan, örgütün sorunlarını
tartıĢırken, ölçülü ve seviyeli olur.
11 - Komutan, yer v e zaman a dikkat ed er,
örgütsüzlüğe yer vermez.
12- Kom utan , örgüt içerisind e çık an yanlıĢ
anlayıĢlara karĢı örgütü temsil etmeli, müdahaleci
olmalıdır.
13- Komutan, tek düze değil, çok yönlü olur. Yapının
güvenini kazanmalıdır.
14- Komutan, günlük geliĢmeleri takip etmelidir.
Kend isini ona göre ayarlamalı, an ın devrim cisi
olmalıdır.
15- Komutan, zamanı en verimli tarzda planlar,
yaĢama geçirir.
B- YaĢamda komutan
1) Komutan, partinin yaĢam, iliĢki tarzını kendisinde
somutlaĢtırır ve yapıya da hakim kılar.
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2) Komutan, edilgen, pasif değil, cesur, atılgan,
fedakar olmalıdır.
3) Komutan, alçakgönüllü olmalıdır.
4) Komutan, yapıdan uzak olmaz. Özerk yaĢayamaz,
bireyleri kendi hizmetinde çalıĢtıramaz, çalıĢtıranlara da
müsaade etmez.
5) Komutan, eğitici ve kazandırıcı olur, yapıyı eğitir,
yapıyla ilgilenir. En basitten en zor soruna kadar çözüm
gücü olur.
6) Komutan, yapının eğitimi ile ilgilendiği kadar,
halkın eğitimiyle de ilgilenir. Kendi eğitimini ihmal
etmez. Bir öğretmen olduğu kadar, bir öğrencidir de.
Kendisini eğitim dıĢı tutamaz.
7) Komutan, kaçırtıcı değildir. Üslup ve hitabıyla bir
çekim merkezi olmalıdır.
8) Komutan, disiplini önce kendine, sonra yapıya
hakim kılar. Otoriter ve inisiyatifli olur.
9 ) Komu tan, günlük y aĢamd a planlı o lmalı,
çalıĢmalarda temel ile taliyi karıĢtırmamalıdır.
10) Ko mu tanın, birey ler in t ek tek s oru nlar ıy la
ilgilenmesi zorunludur. Bu sorunlara karĢı çözüm gücü
olabilmelidir.
11) Komutan, her zaman canlı yaĢamı esas almalı;
yapıyı canlı, moralli tutmalıdır.
12) Ko mu tan, salt em ir g ücü olm adığı g ib i,
söylemekle yetinmez, her konuda pratik öncülük
yaparak, en ciddi uygulama gücü olur.
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13) Komutan, görevlendirdiği kiĢilere görevlerini tam kavratır, görev dönüĢü sözlü ve yazılı
rapor alır.
14) Komutan, ahbap-çavuĢluğa, laçkalığa izin
vermez, parti resmiyetini esas alır.
15) Komutan, günlük yaĢamda güvenliği ihlal eden
davranıĢlara müsaade etmez; yapı içinde onu bir yaĢam
biçimi olarak hakim kılmasını bilir.
16) Komutanın, resmi sorumluluğundaki savaĢçı
yapısının sicilini tutması zorunludur.
17) ġehit arkadaĢların, kayıp ve firarların sicili ve
haklarındaki bilgilerin bir üste aktarılmasını yerine
getirir.
18) Komutan, yaralı arkadaĢlardan direkt sorumludur.
Yakından ilgilenmeli, parti dıĢı yaklaĢımlara izin
vermemelidir.
19- Sorumluluk alanında, tüm alt yapı çalıĢmalarını
zamanında örgütlenmesi ve tamamlanmasından birinci
derecede komutan sorumludur.
C- Eylemde komutan
1- Ġyi bir eylem iyi bir komutanla gerçekleĢir.
2- Komutan eylem öncesi planlamayı en uygun bir
Ģekilde yapmalıdır.
3- Komutan, taktikte tek düze olmamalı, çok yönlü taktik
üretmeli ve bunları uygulamaya geçirmede yetkin olmalıdır.
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4- Komutan, eylem esnasında; ilkede katı, uygulamada
çıkabilecek durumlara karĢı esnek olmalıdır.
5- Komutan, Apocu saldırı ruhunu kendisinde
somutlaĢtırdığı gibi yapıya da hakim kılmalıdır ve
koparıcı olmak zorundadır.
6- Uygu lam a esn asında panik ve provokatif
durumlarına karĢı soğukkanlılığını yitirmemeli, sonuna
kadar inisiyatifi elinde bulundurmalıdır.
7- K omu tan, ey lem de p lan dıĢı geliĢeb ilecek
durumlara karĢı önceden hazırlıklı olduğu gibi ani
tedbirler geliĢtirerek karar gücü olmalıdır.
8- Komutan, eylemde vereceği kararlarda keskin
olmalı, yanılgı ve ikircikliğe düĢmemelidir.
9- Komutan, eylemde otorite ve iyi bir koordine
gücüne sahip olmalı, emir-komutayı sağlam iĢletmelidir.
10- Komutan, eylemde aĢırı tutum ve davranıĢlardan
kaçınmalı, zafer sarhoĢluğuna izin vermemelidir.
11- Komutan, hedefe yürürken, tutucu olmamalı, her
türlü o lanağı sef erber ettiği gibi, aĢırı isr af tan
kaçınmalıdır. Gücünü korumasını bilmek zorundadır.
12- Komutan, eylem öncesi hazırlıkların örgütlenmesi
ve tamamlanmasından birinci derecede sorumludur.
13- Ko mu tan, silah ve cep hane dağıtım ından
haberdar olmalı, tanzimini yapmalıdır.
14- Komu tan, eylemde en iyi savaĢacak ve
savaĢtıracak pozisyonda olmalıdır.
15- Komutan, eylemde cesur, atak olmalı, yapıyı
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olumsuz etkileyecek tutumlardan kaçınmalıdır.
16- Komutan, eylemdeki baĢarısını eylem anı ile
sınırlandırmamalı, süreklileĢtirmelidir.
17- Komutan, eylem sonrası geri çekilmeyi
zam anında ve sağlık lı yap malı, gevĢekliğe yol
açabilecek tavır ve davranıĢlara izin vermemelidir.
18- Komutan, hiçbir koĢul altında bir liğinden
kopamaz, ayrı düĢemez, birliğini komutansız bırakamaz.
19- 15 günde bir sonuç alıcı eylem geliĢtirmeyen,
kendi tavır, tutum ve yaklaĢımlarıyla savaĢçı kaçırtan,
yersiz kayıplara yol açan komutan suç iĢlemiĢtir.
Durumu bir üst yönetim tarafından soruĢturulur.
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2. BÖLÜM
ÇalıĢma tarzı
1- Ordu yaĢamı
Ordu yaĢamı devrimci yaĢamın en keskin olanıdır.
Gelinen aĢamada yaĢamı anı anına düzenlemek ve
ilkeler çerçevesinde yürütmek yaĢamsaldır. Ordu
yaĢamı kurallı ve ilkeli olunmasını Ģart koĢar. Bununla
çeliĢen her tutum, anlayıĢ ve davranıĢ suç teĢkil eder.
Her Ģeyden önce ordu yaĢamı parti yaĢam ıdır.
Partinin yaĢam ilkeleri orduya hakim kılınmadan zafer
kazanılamaz. Ordu yaĢamını ilkeli kılmak için;
1- YaĢamı planlı ve programlı yürütmek zorunludur.
2- YaĢamın 24 saati planlı ve programlıdır.
3- Her ordu mensubu plan ve program dahilinde
hareket etmek zorundadır.
4- Her ordu mensubu genel plan ve programı
eksiksiz u y g u l a m a k k o Ģ u l u y l a b i r e y s e l p l a n v e p
rogram
çıkarabilir.
5- Plansız ve programsız hareket etmek suçtur.
6- YaĢam Ģafak atmadan önce baĢlar.
7- Her sabah alt, üst'e tekmil vermek zorundadır.
8- Tekmiller sabahları sözlü olarak verilir.
9- Tekmiller askeri duruĢla, ayakta alınır ve verilir.
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10- Tüm ordu mensuplarının katılması zorunludur.
11- Ġçtimalara askeri düzen içinde gidilir ve dağılınır.
12- AkĢam tekmilleri yazılı olarak verilir.
13- AkĢam tekmilleri en fazla 30 dakika sürer.
14- Tekmil vermemek suçtur.
15- Ġstirahat süresi azami 8 saattir, bu süreye nöbet
dahildir.
16- Kısa süreli istirahatlerde izinsiz su içmek, yemek
yemek, sigara yakmak ve yerinden ayrılmak suçtur.
17- Her ordu mensubu yaĢamın her anında resmiyeti
temsil eder.
18- Alt- üst iliĢk ileri resm idir ve b irb ir ler ini
denetlerler.
19- Alt üst'ün emir ve talimatlarını yerine getirmek
zorundadır.
20- Üst'ün verdiği talimatı yerine getirmemek suçtur.
21- Ordu resmiyetine uymayan dedikodu, çekiĢtirme,
laçkalık vb. tutum, tavır ve davranıĢlar suçtur.
22- Her ordu mensubu, öz disiplini esas alır.
23- YaĢamı bozan, saptıran ve boĢa çıkaran her türlü
tutum, tavır ve anlayıĢ sahipleri disiplin suçu iĢlemiĢ
olurlar.
24- Her ordu mensubu yoldaĢına karĢı büyük bir
saygı ve sevgi duyar.
25- YoldaĢlık ve silah arkadaĢlığı en yüce iliĢkidir.
26- Her ordu mensubu yoldaĢının bedenini, silahını
düĢmana kaptırmaz; kaptırmak suçtur.
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27- Her ordu mensubu devrimci görev anlayıĢına
sahiptir.
28- Görev kutsaldır. Neye mal olursa olsun yerine
getirilir.
29 - Gör ev kar Ģ ıs ınd a d evr im ci so rum lulu k
duygusunun geliĢkinliği baĢarıyı getirir.
3 0- Her ordu mensubu yaĢamın her anından
sorumludur.
31- Her ordu mensubunun yaĢam üslubu net, kesin,
atak, cesur ve çözümleyicidir.
32- Her ordu mensubunun hitabı anlaĢılır, özlü,
kavratıcı, eğitici ve dönüĢtürücüdür.
33- Her ordu mensubu yüksek bir ahlak ve terbiyeye
sahiptir.
34- Halkın öz değerleri olan inanç, gelenek, görenek
ve kültürlerine saygılı olunması zorunludur.
35- YoldaĢını küçük düĢürmek, hakaret etmek, küfür
etmek ve yalan söylemek suçtur.
36- Her ordu mensubu yüksek morale sahiptir, moral
bozmak suçtur.
37- Her ordu mensubu yüksek bir inanç, tutku, azim
ve baĢarma kararlılığına sahiptir.
38- Her ordu mensubu silah ve cephanesini bakımlı
tutmak zorundadır.
39- Bir haftayı geçmemek koĢuluyla her an silah ve
cephane kontrolü yapılabilir.
40- Silah ve cephane bakımı için üst'ten izin alınması

zorunludur.
41- Silah ve cephane bakımı yapmayan, bozan veya
kaybeden suç iĢlemiĢ olur.
42- Her ordu mensubu kiĢisel temizliğini yapmak
zorundadır.
43 - O lan ak lar dahilind e y ık am a ve y ık an m a
zorunludur.
44- Her ordu mensubunun kıyafetleri temiz, bakımlı
olmak zorundadır.
45- Yırtık kıyafetler dikilmeli ve azami süre esas
alınarak kullanılmalıdır.
46- Sakal ve saç uzatmak yasaktır.
47- Her ordu mensubu çevres ini tem iz tutm ak
zorundadır.
48- Konumlanılan her yerde sosyal tesis ve çöp
kuyuları yapmak zorunludur.
49- Her ordu mensubu belirlenen kıyafetler dıĢında
çeĢitli renklerden eĢarp, boyun bağı, Ģal gibi giysiler
takamaz.
5 0 - Kıy afetlerd e ko l v e y ak alar k apalı olmak
zorundadır.
51- Kefyeler istirahatler ve soğuk havalar dıĢında
kullanılamaz.
52- Her ordu mensubu kıyafetlerini en az altı ay
kullanmak zorundadır.
53- Kıyafetler yeĢil tonlu olup tek tiptir.
5 4 - Kıy afetler in i tem iz tutm ay an , ay akk abı
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topuklarını kıran suç iĢlemiĢ olur.
55- Tespih, zincir ve ziynet eĢyası bulundurmak
suçtur.
56- R esmi tör en ler ordu disip lini içerisinde
gerçekleĢtirilir.
57- Üst'ün onayı dıĢında tören düzenlenemez.
58- Resmi törenlerde bayrak ve flama bulundurmak
zorunludur.
59- Anma, mezuniyet, yemin ve ödül törenlerine bir
dakikalık saygı duruĢu ile baĢlanılır.
60- Askeri ve uğurlama törenlerinde protokol gereği
birlik komutanı tekmil verir.
2- Emir-komuta
1- Üst'ten verilen emir ve talimatlar kayıtsız-Ģartsız
uygulanır.
2- Emir ve talimatlar hiçbir Ģekilde geciktirilmeden
zamanında ve baĢarılı sonuç alacak Ģekilde hayata
geçirilir. Uygulanmaması veya zamanında hayata
geçirilmemesine hiçbir surette gerekçe gösterilmez ve
kabul edilmez.
3- Emir ve talimatlara dogmatik ve mekanik bir
biçimde değil, yaratıcı bir tarzda yaklaĢmak esastır.
Keyfi ve bireysel yorumlama ve değiĢikliklere tabi
tutulmadan, özüne uygun bir biçimde pratik Ģekline
kavuĢ turu larak uygulan ır. Uygulama sür ecind e
uygulama esasları üzerine tartıĢılsa da, bu süreçte
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talimatın özü tartıĢılmaz, tartıĢmaya sokulamaz ve
askıya alınamaz.
4- Emir ve talimatlar yönetimlerde tıkatılmaz, ilgili
tüm kiĢi ve yapılara zamanında ulaĢtırılır ve
özümsetilirler.
5- Emir ve talimatlar, üst tarafından somut duruma
uygun bir Ģekilde verilir. YanlıĢ, keyfi ve hayalci bir
tarzda çıkarılamaz.
6- Verilen emir ve talimatların muğlak ve tartıĢmaya
açık bir özellik taĢımamaları, aksine uygulama
açısından net ve keskin olmaları esastır.
7- YanlıĢ, yetersiz bir Ģekilde verilen emir ve
talimatların doğuracağı zararlı sonuçlardan, onları veren
kiĢi veya kurumlar sorumlu tutulurlar. Bu tür emir ve
talimatlar konusunda, uygulama sonrası resmi kanallarda
eleĢtiri ve hesap sorma hakkı vardır.
8- Verilen emir ve talimatların gereklerinin yerine
getirilip getirilmediği, sonuçlarıyla birlikte öğrenilir. Bu
konuda lazım olan denetim görevi sorumlu bir Ģekilde
titizlikle yerine getirilir.
9- Verilen emir ve talimatların uygulanmaması veya
zamanında yerine getirilmemesi durumunda gerekli
resmi iĢlem ve yap tır ım lar a gidilir. Bu konud a
sorumluluğu olan kiĢi veya kurumlar hesap verirler.
3- Göreve yaklaĢım
1- Her zaman, “görev kutsaldır” ilkesi esas alınır.
57

2- SavaĢta her göreve emir ve talimatlar çerçevesinde
yaklaĢılır. Hiçbir koĢulda göreve itiraz edilmez. Göreve
itiraz etmek yasaktır.
3- Göreve, sadece emir ve talimatların gereğini yerine
getirme anlayıĢıyla değil, aynı zamanda genel devrimci
sorumluluk gereği de samimi ve coĢkulu bir tarzda
doğru yaklaĢım gösterilir.
4- Göreve yaklaĢırken keyfi ve seçmeci anlayıĢ içine
girmek yasaktır. “Büyük-küçük” veya “kolay-zor” gibi
ayrımlar yapılmadan, ihitiyaç duyulan her göreve aynı
sorumluluk ve duyarlılıkla koĢulur.
5- Göreve isteksiz ve üstünkörü yaklaĢılmaz görevin
özellikler i, zam an ve m ekan unsuru ger ekçe
gösterilm eksizin ver ilen görev, her türlü imkanı
yaratılarak istenilen tarzda ve zamanda yerine getirilir.
6- Doğru görev tespiti ve doğru görevlendirme
esastır. Göreve ne gereğinden fazla kiĢi, ne de eksik
sayıyla gidilir. Her görev, taĢıdığı özelliklere göre
uygun kiĢiler seçilerek, uygun bir bileĢim ve sayıyla
yerine getirilir.
7- Her görev, taĢıdığı özelliklere ve koĢullara göre,
gerekli güvenlik önlemleri içinde ve uygun silah-araç
düzenlemesi yapılarak yerine getirilir.
8- Bir kiĢiden fazla görevlinin olduğu birimlerde,
görev veren tarafından bir sorumlu tespit edilir.
9- DıĢ görevlere en az 3 (üç) kiĢi gönderilir, daha az
sayıda insan göndermek yasaktır.
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5- Planlama
1- “Her devrimci faaliyetin yerine getirilmesi bir
planlama çerçevesinde olur” ilkesiyle hareket edilir.
2- Askeri yaĢamın her safhası belli bir planlama
dahilinde yürütülür. Her birliğin kısa ve uzun vadeli
planlamaları olur. Planlamalar, “temel” ve “tali” olmak
üzere iki kategoride ele alınır. Somut görev ve eylem
p lan lam as ın ın yanıs ır a alınan veya b irliğ in gen el
faaliyetlerini k apsay an uz un vadeli dönemsel
planlamalar yapılır.
3- Her plan, yerine getirilecek görevin nitelik ve
kapsamına göre, gerçekçi ve somut bir tarzda yapılır.
“Bütün olasılıkları dikkate alan, esnek ve sonuç alıcılığı
sağlayan bir planlama ideal olanıdır” esprisiyle hareket
edilir.
4- Planlamalar, savaĢın mevcut düzeyi, düĢmanın,
halkın ve devrimci güçlerin mevcut durumu, arazinin
özellikleri ve somut planlama konusu olan faaliyetin
nitelik ve kapsamı esas alınarak yapılır.
5- Planlamada hedefleri düzenleme hususu, güçlerin
konumlanması, zaman unsuru, kullanılacak araçlar,
çalıĢma ve vuruĢ tarzı net bir biçimde belirlenir. Her
planlamada esas ve tali hedefler tespit edilir.
6- Dönemsel planlamalar hazırlanırken, bunları bir
sonraki döneme zemin teĢkil edecek tarzda yapma
yaklaĢımı esas alınır.
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4- Karar alma ve hayata geçirme
1- Kararlar kolektivizm çerçevesinde alınır. Karar
oluĢturmada belli bir tartıĢma süreci izlenir.
2- Karar oluĢturulurken somut koĢullar, imkanlar,
avantaj, dezavantajlar, dıĢ faktörler ve ortaya çıkacak
muhtemel sonuçlar gibi hususları göz önüne getirmek
esastır.
3- Ani durumlarda bireysel inisiyatif ve karar
geçerlidir.
4- Kolektif iradenin ürünü olan kararlar veya ani
d ur um lar dak i bir eys el in is iy atif ler , em ir d ü zen i
çerçevesinde hayata geçerler. Kararlar tartıĢılarak
alınırlar, ancak tartıĢmasız uygulanırlar.
5- Her alınan karar hayata geçirilmek içindir, kağıt
üzerinde kalmak için karar alınmaz.
6- Alınan kararlar tüm ilgili yapıya özümsetilerek ve
onlara mal edilerek hayata geçirilirler.
7- Her bireyin, alınmıĢ olan bir karara katılmasa da,
onu kendi kararıymıĢ gibi tam bir devrimci fedakarlık,
çaba ve iradeyle son derece baĢarılı bir Ģekilde hayata
geçirmesi esastır.
8- Herhangi bir kararın oluĢturulduğu koĢullarda
meydana gelen değiĢiklikler, o kararın ilgili kurumlarca
yeniden gözden geçirilmesini gerekli kılar.
9- Her alınan kararın uygulanmasında ortaya çıkan
sonuçların, yeni karar alma ve hayata geçirme süreçlerinde
deney ve tecrübe öğesi olarak kullanılması esastır.
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6- Düzenleme
1- “Döneme ve ihtiyaçlara göre düzenleme yapmak
ilerlemenin dinamiklerindendir” ilkesi esas alınır.
2- Düzenlemeler, gerçekçi esaslara oturtularak
yapılır. Her düzenlemenin, yerine getirilecek görev ve
faaliyetin özelliklerine göre, nicelik ve nitelik açıdan
uygun elem an ve aracın bileĢimi temelinde
oluĢturulması esastır.
3- Düzenlemelerde, güç takviye etmek, boĢlukları
doldurmak ve güç çekmek, azaltmak veya değiĢtirmek
gibi konularda mekanik ve kalıpçı davranılmaz, aksine
somut durumlara ve ihtiyaçlara göre hareket edilir.
4- Düzenlemelerde, daha önceki düzenlemelerde
ortaya çıkan sonuçlar veri olarak alınır.
5- Herkese, yeteneğine göre en baĢarılı olabileceği ve
yapab ileceği görevler v er il ir ve gör ev ini yer in e
getirmeyenler ise uygun tarzda değiĢtirilir.
6- Tayin ve terfiler, mücadelenin çıkar ve ihtiyaçları
esas alınarak, zamanında ve hakça yapılır. Bu konuda
gecikm ed en veya h aks ızlık lard an ötürü kiĢ ilerin
tıkatılması ya da değiĢik zararlı sonuçlara yol açılması
suç kapsamına girer.
7- Tayin ve terfi konusunda tutucu davranmak, eski
ve kadro komutanlara mahkum olan tarzı izlemek
yasaktır. Bu konuda geliĢmeye açık yeni kadro ve
komutanların önünün açılması yolu izlenir.
8- Tayin ve terfilerde, bireysel yaklaĢım, hamalvari

çalıĢma ve tek boyutlu yetenek gibi veriler ölçü olarak
alınmaz, siyasal ve askeri bakımdan komple yetenek
esas alınır.
9- Her dönemin gerektirdiği performansa ulaĢamayan
kiĢilerin ayrıĢtırılarak eğitime alınmaları ve bu temelde
sürece uygun hale getirilmeleri Ģarttır.
10- SavaĢta malül olanlar, durumlarına göre tanzim
edilerek, devrimin hizmetine devam etmeleri sağlanır.
11- S ilah, araç dü zenlem e si, birlik yön etimi
tarafından ve somut koĢul ve ihtiyaç durumunun
yanısıra, kiĢilerin tecrübe ve yetenek düzeyleri göz
önüne alınarak yapılır.
7- Toplantı
1- Toplantı hususuna, “her toplantı bir eylemdir”
anlayıĢıyla yaklaĢım göstermek esastır.
2- Birlik, birim ve yönetimlerin, süreleri belirlenen
periyodik toplantıları zamanında yapılır; günlük
faaliyet, y a Ģ a m v e g e l i Ģ m e l e r e i l i Ģ k i n t o p l a n t ı l a r
s i s t e m i aksatılmadan yürütülür. Olağanüstü
toplantılar ancak yönetimlerin izni dahilinde
gerçekleĢtirilir.
3- Her toplantı belli bir planlama ve pratik hazırlık
çerçevesinde gerçekleĢtirilir.
4 - Yapılacak o lan her toplan tı, ona k atılacak
adaylara, kiĢilerin kendilerini hazırlamaları için yeterli
bir zaman dilimi öncesinden haber verilir. Herkesin
toplantıya hazırlıklı gelmesi ve yetkin bir katılımı
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8- Güçlerin eğitimi
1- Eğitim görevine, “eğitim, bütün bir devrim süreci
boyunca, parti ve savaĢ faaliyetlerimiz açısından en temel
bir görevdir” ilkesine göre yaklaĢım göstermek esastır.
2- Ordu saflarında, “çağdaĢ, modern ve savaĢkan bir
ordulaĢmaya ulaĢmak, ancak ordunun ideolojik ve
politik düzeyini gerilikten kurtararak, partinin derin
ideolojik ve politik seviyesine çıkarmakla mümkündür”
yönergesi temelinde eğitim sürekli kılınır.
3- Ordu içindeki her türlü eğitim faaliyeti her zaman
için Ģu yönerge temelinde ele alınır: Ordu saflarındaki
eğitim in tem el gayesi, “sağlam ve sar sılm az bir
ordulaĢma, partilileĢmekten geçer, partilileĢmek ise
ordulaĢmak demektir” ilkesine göre hareket ederek, her
türlü köylü ve küçük-burjuva anlayıĢların mahkumiyeti
temelinde doğru bir partilileĢmeye ve ordulaĢmaya
ulaĢmaktır.
4- Her eğitim faaliyeti, sadece “yerine getirilmesi
gereken bir görevdir” mantığıyla değil, aksine, istekli,
duyarlı bir biçimde, kavratma ve dönüĢtürme açısından
gerekli sonuçları elde edecek bir anlayıĢ çerçevesinde
gerçekleĢtirilir.
5- Ordu saflarındaki her bireye, “savaĢçı kiĢiliğin
yaratılm asında, disiplinin hayata geçirilmesinde,
gö r ev ler in ek s ik s iz ve y ar a tıcı b ir Ģ ek ild e y er ine
getirilmesinde eğitim esastır” ilkesi temelinde yaklaĢım
gösterilir.
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göstermesi Ģarttır.
5- Top lantılar b elli bir gündem tem elinde
gerçekleĢtirilir ve bir divan tarafından yönetilir. GeniĢ
toplantılarda divan üyeleri seçimle belirlenir.
6- Toplantılarda, en geniĢ demokrasi ve özgür iĢleyiĢ
ilkesi esas alınır . Herkes, toplantı disip lini ve
resmiyetine uymakla yükümlüdür.
7- Her toplantıya, ilgili konuda, en az 1 (bir) raporla
gidilir.
8- Her top lantıd a, esas olarak, ilg ili konuda
yoğunlaĢıp sonuç alma ve konunun dağıtılmamasına
dikkat etme yöntemi izlenir, toplantıyı amacından
saptıracak yaklaĢımlara müsaade edilmez.
9- Her toplantının güvenlik tedbirleri alınır.
10- SavaĢ koĢulları göz önüne alınarak, toplantıların
kıs ır geçm eler ine yol açm ayacak tar zd a, elden
geldiğince kısa tutulmaları esas alınır.
11- Yapılan her toplantı, hayata geçirilmek üzere
alınan gerçekçi kararlarla sonuçlanır.
12- Her toplantının sonuçları, bir üst kuruma yazılı
veya sözlü bir biçimde zamanında rapor edilir.
13- Yapılan bir toplantıda ele alınan konulara iliĢkin
olarak toplantı sonrasında dedikodu yapmak yasaktır,
suç kapsamına girer.
14- Yönetim toplantılarında, sır teĢkil eden konuları
dıĢarıya yansıtm ak yasak tır ve suç kapsam ın a
girmektedir.
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6- Toplu eğitim çalıĢmalarının yanısıra, kiĢilerle
bireysel ilgilenme ve bu temelde onları geliĢtirme ve
sorunlarını çözme hususu, diğer bir eğitim görevi olarak
yerine getirilir. Bu temelde görevi yerine getirmemek ve
bu yüzden zararlı sonuçların ortaya çıkmasına neden
olmak suç kapsamına girer.
7- Her ordu üyesi kendini ve yoldaĢlarını yetkince
eğitmekle yükümlüdür.
8 - Eğ itimin konu ları, dön emin ih tiy açları esas
alınarak tespit edilir; yöntemi ise, en geniĢ katılımı
sağlayıcı bir tarzda ve tartıĢmalı olur.
9- Tüm birlikler ve birimler, Parti Önderliği ve
Eyalet Koordinatörlüğü'nün talimat ve perspektifleri,
güncel siyasal geliĢme ve değerlendirmeler ve genel
olarak pratikten, eylemlerden çıkan sonuçlar temelinde,
haftada e n a z 2 ( i k i ) g ü n e ğ i t i m f a a l i y e t i y ü r ü
t m e k l e yükümlüdürler.
10- Her birlikte eğitim faaliyetleri, tespit edilmiĢ olan
bir eğitim soru mlusu veya komis yonu tar af ından
örgütlenir, yürütülür ve denetlenir.
11- Birliklerdeki eğitim faaliyetlerine, baĢta birlik
komutanları olmak üzere, istisnasız herkes katılmakla
yükümlüdür. Eğitim sorumluları veya komisyonları olsa
da, birliklerdeki eğitim faaliyetlerinin aksatılmadan
yürütülmesinden ve baĢarılı geçmesinden, baĢta birlik
yönetimleri sorumludur.
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9- Günlük yaĢam ve silah bakımı
1- Günlük yaĢamda, her birlik, her an, her türlü
askeri görevi baĢarıyla yerine getirebilecek, bütün
düĢman
yönelimlerini
üstün
bir
Ģekilde
karĢılayabilecek bir askeri keskinlik ve askeri terbiye
içinde tutulur. Birliğin askeri açıdan sürekli bu düzeyde
dinç ve savaĢkan bir halde tutulması, gerek savaĢma
yeteneği ve disiplin, gerekse de doğru partilileĢme ve
siyasal bilinç açısından formasyonunun giderek
yükseltilip keskinleĢtirilmesi en
önde gelen görevdir, bundan baĢta birlik yönetimi
sorumludur.
2- Her ordu üyesi sürekli kendisini, kurtuluĢ savaĢını
muzaffer kılmamızın temel gereksinimleri olan cesaret,
fedakarlık, atik ve çeviklik, dikkat ve duyarlılık, silah
ar k adaĢ lığ ı ve d is iplin , bilin ç g ibi s eçk in k iĢ ilik
özellikleriyle donatarak, bu temelde yüksek bir askeri
üslup ve terbiye düzeyine ulaĢmak, savaĢta “yayından
fırlayan ok” ya da “avına saldıran Ģahin” tarzını
edinmek ve bunu, günün yirmidört saatinde hayata
geçirmekle yükümlüdür.
3- Ġstisnasız bütün üyeleriyle birlikte tüm birlik ve
birimler, savaĢ koĢulları gereği, kuĢluk vakti belirlenmiĢ
olan saatte uyanır, saat 09.00 ya da 10.00 sıralarına
kadar uyanık kalır. Bu zaman diliminde yatmak
yasaktır. Bu saatlerde baĢta birlik komutanı uyanık
vaziyette kalarak, dikkatli ve duyarlı bir Ģekilde
gereken güvenlik iĢleri ile uğraĢır.
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belirlenmiĢ olan tarzlarda ve aksatılmadan düzenli bir
Ģekilde yapılır.
7- Ġçtima, tüm birliklerde, sabah ve akĢam olmak
üzere günde iki sefer yapılır. Tüm birlik halinde veya
birliğin çoğunluğu çerçevesinde yapılan her görev veya
eylem öncesinde içtima yapılır. Tüm içtimaları birlik
komutanının yapması esastır.
8- Ġçtimalarda; takım içtimasıysa manga komutanları,
bölük içtimasıysa takım komutanları, tabur içtimasıysa
bölük komutanları, içtima komutanına kendi birliğinin
en son durumu hakkında tekmil verir; bu iĢleyiĢ daha
üst birliklere doğru aynı tarzda gider.
Ġçtimalard a; gün lü k tekm iller in yönetimd e
değerlendirme sonuçları içtima komutanı tarafından tüm
yapıya açıklanır.
9- Günlük siyasal geliĢmeler ve savaĢla ilgili haber ve
sonuçlar düzenli bir biçimde yapıya aktarılır ve bunlar
üzer inde platform lar oluĢ turar ak, tartıĢm a ve
değerlendirmeler yapılır.
10- Her birlikte onbeĢ günde bir genel temizlik ve
bunun kontrolü yapılır.
11- Her birlikte onbeĢ günde bir moral geceleri
düzenlenir.
12- Her birlikte haftada bir silah temizliği, bakımı ve
kontrolü yapılır.
13- Her ordu üyesi, bir asker olarak, silahını sürekli
temiz tutmak ve korumakla yükümlüdür. Temizlik ve
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4- Her ordu üyesi, günün yirmidört saatinde her an
olağanüstü bir durum çıkacak ve yolculuk yapılacakmıĢ
gibi harekete hazır bir vaziyette olmakla, bunun için
sürek li tü m eĢyalar ını der litoplu tu tm akla, bunu
kendisine askeri bir alıĢkanlık olarak edinmekle ve
pratiğe kusursuz bir Ģekilde geçirmekle yükümlüdür.
Her ordu üyesinin, gündüz olduğu gibi gece uyurken de
silahı ve her türlü eĢyası, her an alıp fırlamaya hazır bir
vaziyette, yanında ve belli yerlerde olur. Her zaman,
önceden, herhangi olağanüstü bir durum çıkması veya
harekette geliĢmesi net belirlenir; birliğin her türlü
ağırlığı üyeler arasında paylaĢılır; tüm bu konuları
örgütlemekle görevli kiĢi veya birimler tespit edilir.
5- H er b ir lik te, gün lü k y aĢam ın ö rgü tlenm esi
(güçlerin tanzimi, tepeci, keĢif, devriye, nöbet, pusu,
eğitim, toplantı tekmil, muhabere ve diğer kurum
çalıĢmaları, lojistik ve mutfak iĢleri, temizlik, moral
geceleri, dıĢ pratik görevler gibi) eldeki güç imkanına
ve koĢullara göre yetkince gerçekleĢtirilir. Ve bu
temelde v e r i m l i i Ģ l e y e n b i r a s k e r i d ü z e n o t u r t u l u r
. B a Ģ t a yönetimler olmak üzere, herkes bir birlik
yaĢamına bu düzeni oturtmak ve onun için de iĢleyiĢi
aksatmadan ve azami verimlilik ölçüsünde yer almakla
yükümlüdür.
6- Her birlikte, günlük tekmil toplantıları, haftalık
toplantıları, onbeĢ günlük takım toplantıları, aylık bölük
toplantılar, süresi belirlenmiĢ olan tabur ve daha büyük
birlik top lan tıları ile içtimalar, resmi kay ıtlard a
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benzeri nedenlerle silah sökme genellikle öğleden
sonraları yapılır. Komutanın izni olmadan silahı açmak
yasaktır. Tehlikeli yerler ve zamanlarda, herkesi aynı
anda silahını açması yasaktır. Bu tür durumlarda silah
açma iĢi grup grup ve sırayla yapılır.
14- Birlik içinde silah, bomba, mayın, patlayıcı vb.
ile oynamak, silahın namlusuna mermi sürmek yasaktır.
Hangi durumda olursa olsun, silahın namlusunu baĢka
bir ordu üyesine doğru tutmak ve silahın namlusunda
mermi unutmak suç kapsamına girer. Her zaman silahın
namlusu boĢta tutulur ve namluya sürülmüĢ olan mermi,
iĢi bittikten sonra vakit geçirilmeden çıkarılır.
15- Her birlik üyesi her an nerede olduğunu, duruma
göre, birlik yönetimine, kendi manga komutanlığına
veya kendi mangasının diğer üyelerine bildirmekle
yükümlüdür. Bu konuda her iki taraf karĢılıklı olarak
yükümlüdür. Hiç kimsenin yönetimden habersiz bir
Ģek ilde b ir lik ten ayr ılması, konaklam a y er inden
uzaklaĢması ve uzun süre bu halde kalması yasaktır. Bu
tür durum lard a, o üy e hak kında gerek li takibat
geciktirilmeden yapılır.
16- Yer ine getir ilm ek üzer e gidilen bir görev
esnasında baĢka iĢlerle meĢgul olmak, oyalanmak ve
geç dönmek yasaktır. Bu tür durumlarda ilgili
kurumlar tarafından gerekli takibat yapılır.
17- Ordu içinde, devr im in madd i ve manevi
değerlerine zarar vermek, yoldaĢlık iliĢkilerini ihlal
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etmek, dedikoduculuk, bölgecilik ve ahbap-çavuĢluk
yapmak, yalan söylemek, yoz iliĢki geliĢtirmek, sır teĢkil
eden Ģeyleri yaymak, resmi kurumların bilgisi ve onayı
dıĢında mektuplaĢmak vb. suçtur.
18- Birlik yaĢamında laçka iliĢkileri geliĢtirmek, aĢırı
Ģaka yapmak ve el hareketlerinde bulunmak yasaktır.
19- R esmi yerlerde disiplin bozucu tavır ve
davranıĢlarda bulunmak, dikkat dağıtıcı bir Ģekilde
gülmek, sohbet etmek veya baĢka Ģeylerle uğraĢmak
yasaktır.
20- Birlik ortamında çevreyi rahatsız edecek ve
disiplini bozacak Ģekilde bağırıp çağırmak, yüksek sesle
konuĢmak, müzik dinlemek, sohbet etmek vb. yasaktır.
Ahlak bozucu tavır ve davranıĢlarda bulunmak suçtur.
21- Her ordu üyesi halk içinde oturuĢundan konuĢma
üslubuna kadar, bütün tavır ve davranıĢlarına aĢırı bir
dikkat göstermekle yükümlüdür. Halk içinde oturuĢkalkıĢlar da dahil, uygunsuz tavır ve davranıĢlarda
bulunmak, küfretmek veya onları daha değiĢik tarzda
rahatsız edici tutumlar içine girmek yasaktır. Halka
karĢı haksızlık ve hakaretler yapmak, malına ve canına
zarar vermek, namusuna kötü niyetle yaklaĢmak,
toplumsal değerlerini hiçe saymak vb. suçtur. Her ordu
üyesi, halk içinde PKK çizgisi ve üslubunu üstün bir
Ģekilde temsil etmekle mükelleftir.
22- Her ordu mensubu, her koĢul altında halkla
iliĢkilerinde, parti ve ordu sırrını gizli tutmakla
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ve sonuç çıkarmakla sorumludur. Köylü ve küçükburjuva üslubunun bir ürünü olan “neme lazım”cı
anlayıĢlara ve sadece kendi iĢini, birimini ya da alanını
önde tutan, onun dıĢındakilerle ilgilenmeyen ve hatta
baĢarılı olmaması için çalıĢan bireyci yaklaĢımlara
girmeden, yüksek bir devrimci sorumlulukla, kendisinin
olsun ya da olmasın, her türlü ordu faaliyet ve
görevlerini takip eden ve baĢarılı olması için gerekli
katkıyı sunan tarz her zaman için esastır.
11- Rapor ve tekmil sistemi
1- Ordu saflarında, “devrimci savaĢ faaliyetlerinin
denetlenmesinin temel aracı rapor ve tekmil sistemidir”
ilkesinden sapmadan, rapor ve tekmil sistemi yetkin bir
Ģekilde iĢletilir.
2- Ordu yaĢamı, faaliyetleri içinde yerine getirilen
görev ve talimatların ardından, ilgili kuruma, bunların
raporu zamanında ve tam verilir. Eylem raporları,
eylemin hemen ard ınd an, toplan tı sonucu nda
hazırlanarak bir üste sunulur.
3- Dön emsel f aaliy et, bireysel ve duru m
değerlendirme raporları, resmi kayıtlarda belirtilen süre
ve muh tevay a uygu n bir tar zda hazır lan ar ak
aksatılmadan ilgili kurumlara gönderilir. Parti Önderliği
ve eyalet karargahına yönelik bireysel raporlar, resmi
kay ıtlar da belirlen miĢ sü reler le aksatılm ad an
gönderilirken, her ordu üyesinin, ihtiyaç duyulan her
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yükümlüdür. Buna riayet etmeyerek, parti ve ordu
sırrını yazılı ya da sözlü bir biçimde dıĢarıya yansıtmak
suçtur. Halktan çeĢitli çevrelerle, resmi kurumların
bilgisi ve onayı dıĢında mektuplaĢmak, haberleĢmek
ve iliĢki kurmak yasaktır.
23- Ordu içinde, her üye, her koĢul altında
p artilileĢmey i g eliĢtirmek ve o na k atkı sun mak la
yükümlüdür. Parti emniyeti; partinin çizgisi, yaĢamı,
değerleri ve sırları bakımından sürekli bir Ģekilde
sağlanır. Parti çizgisi ve değerleri en üst düzeyde temsil
edilerek, devrim Ģehitlerine ve Parti Önderliği'ne
bağlılık, yaĢamın temel bir öğesi olarak alınır. BaĢta
birliklerin her türlü eğitsel ve eylemsel faaliyetleri
olmak üzere, bütün bir ordu yaĢamında partinin bu yüce
değerler ine bağlılık ruhu ile tü m ordu yapısının
partilileĢtirilmesi hedeflenir.
10- Takibat ve sorumluluk
1- Her ordu üyesi, verilen talimatlar doğrultusunda
kendi iĢini takip ederek ısrarla sonuna kadar götürmek
ve sonuç almak prensibine göre hareket eder.
2- Her komuta düzeyi, alt'a verdiği talimatın harfiyen
yerine getirilip getirilmediğini adım adım izlemekle
yükümlüdür.
3- Her ordu üyesi, kendi iĢi dıĢında aynı zamanda
diğer üyelerin iĢlerini, genel ordu faaliyetlerini izlemek,
denetlemek, duruma göre eleĢtirmek ya da teĢvik etmek
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konu ve zamanda bu kurumlara rapor gönderme hakkı
vardır.
4- Raporların gereksiz yere uzun, abartılı, yakınmacı
ve Ģikayetvari değil, temel sorunlara parmak basacak bir
Ģekilde, gerçekçi ve özlü olmaları esastır.
Raporların, biçim yönünden resmi formalitelere
uygun bir tarzda yazılmaları Ģarttır.
5- Rapor ların, ilg ili y erlere zam anında
gönderilmemesi, verilmemesinde hiçbir gerekçe kabul
edilmez. Rapor vermemek veya geciktirmek suçtur ve
gerekli resmi iĢlemlere muhatap olunur.
6- Her yönetim günde en az 1 (bir) defa olmak üzere,
bir üst'üne, belirlenen saatlerde tekmil verir. Olağanüstü
zaman ve durumlarda günlük tekmil verme sayısı
artırılır.
7- Günlük olarak (yürüyüĢ esnası da dahil) belirlenen
saatlerde, her manga komutanı, toplantı sonucunda
alınmıĢ olan manga tekmilini takım komutanına; takım
komutanı, takım tekmilini bölük komutanına; bölük
komutanı ise bölük tekmilini tabur komutanına verir ve
bu iĢleyiĢ daha üst birliklere doğru aynı tarzda gider.
8- Günlük olar ak yer ine g etir ilen her görev
sonucunda, görev veren kiĢi ya da kuruma, o görevin
sonuçları hakkında tekmil verilir. Grup halinde yapılan
görevlerin tekmilleri, toplantı sonucu olarak verilir.
9- Tüm tekmiller, ayakta, hazır ol vaziyetinde alınır
ve verilir. Tekmiller, duruma göre yazılı veya sözlü bir
73

Ģekilde verilir. Tekmil sonuçları ilgili birlik defterine
iĢlenir.
12- Denetim
1- Ordu faaliyetlerinde sürekli “denetim, her türlü
devrimci görevin yerine getirilip sonuç alınmasında
temel bir öğedir” ilkesine göre hareket edilir.
2- Tüm ordu faaliyetlerinde günlük, hatta anlık
denetim Ģarttır.
3- Denetim görevi, yukarıdan aĢağıya doğru komuta
ve yönetimler tarafından yapılırken, aĢağıdan yukarıya
doğru ise toplantı, rapor vb. aracılığıyla yapı tarafından
gerçekleĢtirilir. Her iki denetim biçimi de bir hak olduğu
gibi, aynı zamanda bir görev ve yükümlülüktür.
4- Birlik, birim komuta ve yönetimleri, sürekli bir
biçimde, kendi birlik ve birimlerinin resmi kayıtlarda
belirlenmiĢ olan ilke ve kurallara göre hareket edip
etmediklerini denetlemekle yükümlüdür.
5- Denetim görev i, birlik, birim komuta ve
yönetimleri tarafından; rapor, telsiz vb. aracılığıyla
uzaktan ve bilfiil yerinde olmak üzere iki tarzda
gerçekleĢtirilir. Somut duruma göre hangisi gerekiyorsa
o seçilerek, her iki denetim tarzı aksatılmadan yerinde
ve zamanında hayata geçirilir, bireysel tutumlar sonucu
birini diğerinin yerine koymak yasaktır.
Den etim görevinin, birli k ve bir im komutan
yö n e t i m l e r i d ı Ģ ı n d a k i a r a o r g a n l a r a d e v r e d i l m e s i
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b) Depolama sistemine giderken; depoların
rutubetsiz yerlerde yapılması, malzeme ve belgelerin
korunması i ç i n n a y l o n p o Ģ e t l e r e k o n u l a r a k b i d o n
l a r i ç i n d e korunması vb. biçimlerde saklanması gerekir.
c) Depolar belirli aralıklarla kontrol edilir.
d) SavaĢ koĢullarından dolayı belgelerin erken
depolanması ve zamanında tedbirlerin geliĢtirilmesi gerekir.
e) Tehlikeli durumlarda malzemelerin düĢmanın eline
geçmemesi için yerinde ve zamanında tedbirlerin
geliĢtirilmesi gerekir.
f) Depolama faaliyetlerinde çalıĢan arkadaĢların
sayıları üç veya beĢ kiĢiyi aĢmamalıdır. Birinin ayrılması
halinde depo yerleri değiĢtirilmelidir.
4- Her eyalet ve bölge var olan arĢiv-sicil yekününü
tekrar gözden geçirerek, gerekli olan düzenlemeyi
yapmalıdır.
5- Kimlik sistemi geliĢtirilmelidir.
6- Her bölge sicil defterini sistemli ve düzenli bir
b iç im d e tu tm alı ve b ir nü shas ın ı eyalet bü ro sun a
iletmelidir.
a) Sicil defteri tutarken, sicil formları çerçevesinde
tek tek her kiĢi hakkında gerekli bilgilerin yazılması ve
fotoğraflı olması Ģarttır.
b) Taburlar ve bölükler kendi sicil defterini aynı
tarzda tutarak, bir nüshasını bölge arĢiv-sicil bürosuna
vermelidir.
c) ġehit sicil defterinin ayrı tutulması, nerede, ne
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yasaktır (özel denetleme kurumları bunun dıĢındadır).
6- Parti Önderliği ve Eyalet Koordinatörlüğü'nün
em ir ve talimat, yön erge ve perspek tif lerinin
gereklerinin yerine getirilip getirilmediğinin denetimi
özel bir tarzda yapılır.
7- Denetim görevi, polisiye yöntemlerden uzak bir
Ģekilde, devrimci ahlak kuralları ve ordu resmiyeti
çerçevesinde gerçekçi bir Ģekilde yapılır.
8- Her denetim görevinin yerine getirilmesinin
ardından, elde edilen sonuçlar ilgili kurumlara yazılı ya
da sözlü bir Ģekilde zamanında iletilir; bu sonuçlara göre
gerekli yaklaĢımlar, o denetim konusuna yönelik olarak
zamanında yapılır.
13- ArĢiv-sicil
1- Eyalet büroları, yıllık çalıĢmaları hakkında merkez
arĢiv-sicil bürosunu düzenli bilgilendirir.
2- Bölge arĢiv-sicil birimlerinin ise bağlı oldukları
eyalet bürosuna çalıĢmaları hakkında iki aylık faaliyet
raporlarını sunarak, sistemli bir çalıĢma içinde olurlar.
3- ArĢiv-sicil bürolarının kendi bünyelerinde sağlıklı
bir dep olama s istem in e g id erek, depo y er ler in in
haritalarının çıkarılması; depoların gizli yerlerde ve
sağlam b ir tar zda inĢa edilmesine g er ekli özeni
gösterirler.
a) Sağlıklı arĢivleme açısından kodlama ve sınıflama
sistemi geliĢtirilerek, depo düzeni sağlanır.
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zaman Ģehit düĢtüğüne dair bilgilerin yazılması ve bir
üstün bilgilendirilmesi temelinde olmalıdır.
d) ġehit düĢen arkadaĢların, Ģahadetleri yazılı bir
bildirimle ailelerine iletilmelidir.
e) Saflardan kaçan unsurların siciline kaçtığına dair
bilgi yazılır ve bir üste yerinde ve zamanında bildirilir.
f) Eyalet ve bölge değiĢtiren arkadaĢlar hakkında
gidecekleri yerlere bilgilendirme yazıları gönderileceği
gibi, bir üstün bilgilendirilmesi aynı tarzda yapılır.
7- ġehit yoldaĢların mezarlarının haritası çıkarılarak,
arĢiv-sicil birimlerine ulaĢtırılır.
8- ArĢivlemede tekniğin (bilgisayar vb.) kullanılması
hedeflenir.
9- ArĢiv-sicil birimlerinde yer alacak olanların belli
bir eğitimden geçmesi, partiye ve parti ideolojisine bağlı
kiĢilerden seçilmesi Ģarttır.
10- ArĢiv-sicil bürosu, alt örgütlerinin sağlıklı
çalıĢması için talimatlar geliĢtirebilmeli, çalıĢmalarını
yerinde denetleyebilmelidir.
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3. BÖLÜM

HAREKET TARZI
1- Yol yürüyüĢü
1- Herhangi bir yol yürüyüĢüne baĢlamadan önce, o
yürüyüĢün hedefi, süresi, hareket tarzı konusunda ve
olası olağanüstü haller veya kaybolmalar durumunda
yapılması gerekenler, koordine sorunu vb. sorunları
içeren bir planlamaya ulaĢılır.
2- Yola çıkmadan önce, gidilecek güzergah hakkında
gerekli keĢif yapılır ve istihbarat toplanır.
3- Her yürüyüĢte, yola çıkarken araziyi tanıyanlar
birliğin içine uygunca serpiĢtirilirler.
4- Yola çıkmadan önce, baĢtan planlama
çer çevesinde yürüyüĢ esn asında hasta, yar alı,
yü r ü y e m e y e c e k d u r u m d a o l a n la r v e d ö kü le n le r le
ilgilenmek, onları getirmekle görevli özel gruplar ve
araçlar örgütlenir.
5- Her yol yürüyüĢüne baĢlarken birliğin toplam
sayısı tespit edilir ve uzun molalar sonucunda yapılması
Ģar t olmak la b ir likte, yo ld ay ken, h er ihtiy aç
duyulduğunda genel birlik sayımı tekrarlanır.
6- Her yürüyüĢte, yola çıkarken özel parola ve
iĢaretler tespit edilir.
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bir takım öncü olarak çıkarılırken, artçılar da aynı sistem
ve sayıda tespit edilir. Bu durum, olağanüstü hallerde
değiĢmeye açık tutulurken, yan grupların da somut
koĢulların ihtiyacına göre belirlenmesi sistemi esas
alınır. Öncüler, grubun önünü açıp güvenliği sağlamakla
yükümlüyken, artçılar ise tüm geride kalanları toparlayıp
getirmekle yükümlüdürler. Hiç kimse kendi baĢına
geride bırakılmayarak, her Ģart altında artçılar tarafından
getirilirler. Artçılar, gerekli yerlerde, yürüyüĢ kolunun
ayak izini kapatır ve her moladan sonra kalınan yeri
iyice kontrol ederler. Sağ ve sol yan gruplar bu
kenar lard an grubun güvenliğ ini sağlam akla
yükümlüdürler.
10- Tek baĢına manga yürüyüĢünde, manga
komutanı yürüyüĢ kolunun ortasında, yardımcısı ise
arkasında yer alır. Takım yürüyüĢünde, her manga
komutanı kendi mangasının baĢında, takım komutanı
ise birinci manga ile ikinci manga arasında yer alır.
Bölük yürüyüĢünde, her takım komutanı kendi
takımının baĢında, bölük komutanı ise birinci takım ile
ikinci takım arasında yer alır. Tabur yürüyüĢünde,
takım ve bölük komutanları bölük yürüyüĢündeki
gibi yerlerini alırlarken, tabur komutanı ise birinci
bölük ile ikinci bölük arasında (ya birinci bölüğün arka
kısımlarında, ya da ikinci bölüğün
ön kısımlarında) yer alır. Hangi düzeydeki birlik olursa
olsun, yürüyüĢ esnasında, tüm manga, takım, bölük ve
tabur komutanları, ihtiyaç duyduklarında belirlenmiĢ
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7- Yürüyü Ģ esnasında h er kes, önündek i ve
arkasındaki grup üyelerini tanımak ve onlara sahip
ç ık m a k la y ük üm lü dü r. Y ü rü y üĢ s ır a s ınd a on la r ın
gruptan ayrılması, kopması veya kaybolması
durumunda bundan o kiĢi sorumlu tutulur. Bu sistem,
bozulmadan ve aksatılmadan yürüyüĢün sonuna kadar
iĢletilir. Bu b a ğ l a m d a , t ü m y ü r ü y ü Ģ k o l u n d a h e r k e
s e b i r s ı r a numarası verilir ve her harekete geçiĢte
herkes bu numaraya göre yerini alır.
8- Yol yürüyüĢü, tek sıra halinde ve grup üyeleri
arasında mesafe bırakılarak yapılır. Grup üyeleri
arasındaki mesafe; gece ve gündüz, hava durumu (açık,
kapalı ya da yağıĢlı hava) arazinin yapısı (ovalık alan,
ormanlık v eya eng eb eli vs.), düĢm an güçler in in
konumlanma Ģekli, havan atıĢları, uçak veya helikopter
saldırısı vb. etkenlere göre azaltılır veya artırılır. Her
koĢul altında, üyeler arasında en az iki metre mesafe
bırakılır.
Takım yürüyüĢlerinde, mangalar arasında mesafe
konulmadan beraberce yürünür. Bölük yürüyüĢlerinde,
takımlar arasında uygun bir mesafe bırakılır. Tabur
yürüyüĢlerinde bölükler arasında en az 500 metre
mesafe konulur.
9- Her yol yürüyüĢünde öncüler, artçılar ve arazinin
yapısıyla düĢmanın durumuna göre yan gruplar çıkarılır.
Normal koĢullarda takım yürüyüĢleri için 3 kiĢi, bölük
yürüyüĢleri için bir manga ve tabur yürüyüĢleri için ise,
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olan yerlerinden ayrılarak kendi birliklerinin ön ve arka
kısmına kadar gidip denetim yaparlar. Söz konusu
komutanlar bu tür durumlarda, kendi birlik sahalarının
dıĢına çıkmamaya dikkat ederler; birlik sahasının dıĢına
çıkmak yasaktır.
11- Manga dıĢındaki her türlü birlik yürüyüĢünde,
birlik komu tanının ask eri yard ım cısı, “harek et
komutanı” sıfatıyla grubu yürütmekten sorumludur.
Hareket komutanı birliğin komutanına bağlı bir Ģekilde,
her türlü sorunlarını çözme temelinde yürüyüĢü baĢtan
sona kadar düzenleyip gerçekleĢtirir.
12- YürüyüĢ esnasında, hareket komutanı tarafından,
grubu yürütmek ve denetlemekle görevli kiĢiler tespit
edilir. Birlik yürüyüĢ halindeyken, bu görevliler dıĢında
hiç kimsenin kendi baĢına söz konusu role soyunması
ve gruptan ayrı yürümesi yasaktır.
13- YürüyüĢ sırasında bütün talimatlar, hareket
komutanı tarafından verilir ve her talimat bir baĢtan
öbür baĢa kadar eksiksiz, doğru ve sessizce aktarılır.
Birlik yürüyüĢlerinde sözlü talimatların uygun
olmadığı yer ve zamanlarda talimatlar el iĢaretleriyle
verilir: Sol elin yukarıya kaldırılması “dur”, sol elin
yana doğru açılması “tehlike var”, her iki elin yanlara
doğru açılması “mesafe aç”, her iki elin baĢ üstünde
birleĢtirilmesi ise “toplanın” anlamını taĢır. Bu iĢaretler
yürüyüĢ kolunun sonuna kadar aynı tarzda gider.
14- YürüyüĢ sırasında “dur” talimatı verildiğinde
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herkes olduğu yerde yürüyüĢ mesafesini bozmadan
durur. Bu tür durumlarda üst üste yığılmak yasaktır.
15- YürüyüĢ sırasında tuvalet ihtiyacını görmek,
yemiĢ toplamak, dinlenmek vb. nedenlerle izinsiz bir
Ģekilde gruptan ayrılmak yasaktır.
16- YürüyüĢ arasında, yönetim tarafından veya onun
bilgisi dahilinde herhangi bir iĢ görülürken, grup
yürüy üĢün e d evam ed er; b öyle hallerd e üs t üs te
birikmek yasaktır.
17- YürüyüĢ sırasında, izinsiz su içmek vb. yasaktır.
Bu nedenle su ve köprü baĢlarında durmak ve üst üste
yığılmak yasaktır.
Su ihtiyacını giderirken, pınar, sarnıç vb. baĢlarında
durmak yerine, grupça az ileride uygun bir yerde
durulup ihtiyacın matara vb. ile karĢılanması yeğ tutulur.
18- YürüyüĢ kolunun kopmamasına son derece dikkat
edilir. Kopması durumunda ise vakit geçirmeden öne
haber verilir. Gruptan kopup kaybolma durumlarında,
eğer olağanüstü bir durum yoksa kaybolanlar, yol
güzergahı üzerinde kayboldukları noktada durarak, birlik
tarafından tekrar dönülüp alınmalarını beklerler.
19- YürüyüĢ esnasında her komutan (manga, takım,
bölük komutanları vd.) kendi birliğine hakim olmakla
yükümlüdür. Kendi birliğinde meydana gelecek kopma
veya kaybolma durumlarında, baĢta manga komutanı,
mangasını saym ak la yükümlüdür. Kopma veya
kaybolma durumları varsa bunu anında ilgili yere
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2- Nöbetçi, tepeci, devriye ve sabah keĢfi
1- Her zaman, “devrimci silahlı savaĢta güvenlik
açısından baĢta gelen tedbir; nöbetçi, tepeci, devriye ve
keĢif sistemidir” kuralına göre hareket edilir.
2- “Askerlikte nöbet vazgeçilmez güvenlik ilkesidir”
kuralı sürekli esas alınarak, nöbet, yaĢamın bütün
alanlarında hiçbir zaman aksatılmadan uygulanır.
3- Nöbet en az iki kiĢiyle tutulur.
4- Nöbet, hakim bir yerde ve mevzide tutulur.
5- Nöbetin, mümkün olduğunca dürbünle tutulması
esas alınır.
6- Nöbette son derece dikkatli ve duyarlı olunur; her
türlü gizlilik kurallarına sonuna kadar riayet edilir.
Radyo türü Ģeyler dinlemek, kitap okumak, sohbet
etmek, yüksek sesle konuĢmak, baĢka bir iĢle meĢgul
olmak, uyumak, izinsiz bir Ģekilde nöbet yerini terk
etmek veya boĢ bırakmak, gece nöbetinde sigara içmek
vb. yasaktır.
7- Herhangi bir durumda nöbetçilerden biri vakit
geçirmeden gidip birlik-birime haber verir veya bu
haber verme iĢini değiĢik bir yöntemle ya da araçla
yapılır.
8- Nöbet listeleri herhangi bir kar ıĢıklığa yol
açmayacak tarzda, yetkince ve adilce yapılır. Nöbet
tutmayacak durumda olanlar (hasta, günlük görevli vb.)
önceden tespit edilir ve mümkün olduğunca listeye
yedek nöbetçiler de yazılır. Nöbet sırasında ortaya çıkan
karıĢıklıklar, nöbetçi çavuĢa, nöbetçi subaya vb. ilgili
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bildirmelidir.
20- Molalar, güvenlik açısından uygun yerlerde ve
uygun zaman aralıklarıyla verilir. Herkes, hareket
komutan ının tesp it edeceği yer ve tar zda oturur.
YerleĢim, manga manga, takım takım vb. sistemine göre
olur. Her molada güvenlik tedbirleri savsaklanmadan
alınır. Kısa molalarda uygun nöbetçi çıkarılırken, uzun
molalarda (konaklama) ise ancak kalınacak yerin keĢfi
yapıldıktan ve nöbetçi ve tepeciler çıkarıldıktan sonra
yerleĢime ve yaĢama geçilir. Kısa molalardan sonra
herkes tekrar yürüyüĢ kolundaki yerini alır.
21 - Yo l yü rüyü Ģünde, harek et h alind eyken v e
molalarda gizliliğe son derece dikkat edilir. Hareket
halindeyken yüksek sesle konuĢmak, sigara içmek,
radyo dinlemek vb. yasaktır. Gece emniyetli olan yerler
dıĢında ateĢ yakmak yasaktır.
22- Yol yürüyüĢündeyken herhangi b ir tehlike
(ıĢıldak, silah sesi vb.) hali ortaya çıktığında, ilk tavır
olarak herkes sessizce olduğu yerde çöker ve talimat
bekler. Böylesi hallerde sadece ilgili komutan durumla
ilgilenir.
23- Yol yürüyüĢündeyken, ani tehlikeler (pusu, hava
saldırısı, top atıĢı vb.) ile karĢılaĢıldığında eğer zaman
varsa ilgili komutanın talimatına göre hareket edilir.
Eğer zaman yoksa herkes kendi inisiyatifiyle, panik ve
ĢaĢkınlığa düĢmeden somut koĢullara göre tedbirler alır.
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yetk ili kiĢiler kanalıyla gid erilir. Bunun dıĢında
kimsenin kendi baĢına nöbet listesiyle oynaması ve
değiĢiklikler yapması yasaktır.
9- Birlik ve birimlerde, gerekli görülen zamanlarda
nöbetçilerin yanısıra nöbetçi çavuĢlar da çıkarılır.
10- Takım ya da üst düzeydeki birliklerde sürekli
nöbetçi subayı sisteminin uygulanması esas alınır.
Nöbetçi subayı kendi görev süresi zarfında birlik
yaĢamının tümünden sorumludur.
11- Nöbetçi subaylarının yönetim kademesinden
çıkarılması sistemi esas alınır.
12- Manga dıĢındaki tüm birliklerde her zaman,
somut duruma uygun bir sayı ile tepeci grubunun
çıkarılması esastır.
13- Normal koĢullarda her taburun 3, her bölüğün ise
1 tepeci grubu çıkarması sistemi esas alınır. Kendi
baĢına hareket eden takımlar ise; somut duruma uygun
sayıda bir tepeci grubu çıkarırlar.
14- Arazinin yapısına, tehlikenin düzeyine ve birliğin
mevcut durumuna göre birden fazla noktaya tepeci
gruplarının çıkarılması sistemi esas alınır.
15- Kamplarda ve tehlike açısından gerekli yer ve
zamanlara 24 saat boyunca tepeci çıkarılır.
16- Her tepeci grubunda en az bir adet BKC silahı,
bir adet B-7, yine bir adet el telsizi ve bir de dürbün
bulundurulur.
17- Tepe yerlerinde gerekli mevzi ve korunakları
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hazırlama görevi ertelenmeden yerine getirilir.
18- Tepeciler gizlilik kurallarına (ateĢ, açık hareket
etmek, yüksek sesle konuĢmak, kamuflaj vb. konularda)
sonuna kadar riayet etmekle yükümlüdür.
19- Tepe yerinde, nöbetlerin ikiĢer kiĢi halinde
tutulması esastır, tek kiĢi halinde nöbet tutmak suç
kapsamına girer.
20- Tepeciler, özellikle sabahın erken saatleri olmak
üzere, günün uygun zamanlarında görevli birimler
çıkartarak, bütünüyle kendi denetim sahalarını ve yakın
çevrelerini keĢif ve kontrol etmekle yükümlüdürler.
Sabah keĢfini, tepe grubu komutanının kendisi bizzat
yapmakla yükümlüdür.
21- Normal koĢullarda tepede, bütünen grup olarak
saat 03.00'ten 09.00'a kadar yatmak yasaktır.
22- Normal koĢullarda tepeciler günde 3 defa birliğe
genel durum hakkında el telsizi ile tekmil verirler. El
telsizi sürekli açık tutulur. Tepedeki telsiz irtibatlarını,
genellikle grup komutanının kendisi yapması esas alınır.
23- Alanda birden fazla tepeci grubu varsa, bunların
hepsi birbirlerinin yerini bilme ve kendi aralarında
koordineyi sürekli kurmakla yükümlüdürler.
24- Herhangi bir tehlike veya haber verilm esi
gereken değiĢik bir durumun çıkması halinde, tepeciler
birliğe, el telsizi ya da kurye aracılığıyla bilgi vermekle
yükümlüdürler.
25- Konaklama ve kamp yerlerinde, devriye
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alınır; eğer ihitiyaç duyulursa grup sayısı artırılır.
2- Kurye gruplarının, 3 ile 10 kiĢi arasında değiĢen
bir sayıdan meydana gelmesi esas alınır.
3- Kurye gruplarının, sorumluluk bilinci geliĢkin,
pratik tecrübe ve yeteneğe sahip olan elemanlardan
oluĢturulması esas alınır.
4- Kurye gruplarında, yeterli sayıda, araziye hakim
olan elemanların bulunması esastır.
5- Her kurye grubunda bir kiĢi grup sorumlusu olarak
tespit ve tayin edilir.
6- Göreve çıkan her kurye grubunda bir el telsizinin
bulundurulması esas alınır.
7- Kurye grupları, tamamen kendilerine verilen emirtalim atlar
doğrultusunda
hareket
etm ek le
yükümlüdürler. Kendi görevlerini yerine getirirlerken,
onun dıĢında herhangi baĢka bir iĢle meĢgul olmaları ve
baĢkalarının onları bu tür sorunlarla uğraĢtırmaları
yasaktır.
8- Kurye gruplar ı, k endi görev lerini yer in e
getirirlerken, deĢifre olmuĢ ve tehlikeli güzergahları
kullanmamayı ve güvenlikli yollardan girmeyi esas
alırlar. Göreve çıkılırken, öncelikle gidilecek güzergah
hakkında gerekli keĢif ve istihbaratın toplanması ve
yolcu lu k s ırasında etk in g üvenlik tedb ir lerin in
uygulanmasının hiçbir zaman aksatılmaması Ģarttır.
9- Her kurye grubunun, götürdüğü yazılı belge,
malzeme veya grupları, muhatabından baĢkasına teslim
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sisteminin aksatılmadan iĢletilmesi esastır.
26- Devriyenin sayısı ve zamanı, arazi yapısı, tehlike
düzeyi ve birliğin mevcut durumuna göre tespit edilir.
Devriyenin daha çok gece saat 24.00'den sonra ve
özellikle de sabaha doğru yoğunlaĢtırılması esastır.
27- Devriye kolu en az 3 kiĢiden oluĢur.
28- Konaklama ve kamp yerlerinde, her sabah erken
saatlerde keĢif grubunun çıkarılması esas alınır.
29- Normal koĢullarda, keĢif grubunun göreve gün
doğmadan çıkıp, sabah saat 09.00 veya 10.00'a kadar
çevre keĢfinin yapılması sistemi esas alınır. KeĢif
sonucunda herhangi bir tehlike veya iletilmesi gereken
bir durum farkedilirse, bu, vakit geçirilmeden el telsizi
veya kurye aracılığıyla birliğe haber verilir (sabah
devriyeleri aynı zamanda keĢifçi rolünü oynar).
30- KeĢif grubu en az 3 kiĢiden meydana gelir. Her
k eĢif g rubunda bir dürbün v e ( eğ er imk an lar el
veriyorsa) bir el telsizi bulundurulur.
31- Gerekli hallerde birden fazla keĢif grubu çıkarılır.
32- Ordu saflarında, kendi baĢına hareket eden en
küçük bir birliğin veya birimin bile nöbetçi çıkarmadan
ve diğer gerekli emniyet tedbirlerini (tepeci, devriye,
keĢif vb.) almadan istirahata geçmesi ya da günlük
yaĢamın bir kesitini idame ettirmesi yasaktır.
3- Kurye ve randevu sistemi
1- Her birliğin en az bir kurye grubunun olması esas
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etmemesi esastır.
10- Grup getirip götürmelerde, kurye grup sorumlusu
ile aktarılan grub un soru m lusu ar asınd a sür ek li
diyaloğun olması ve ortak inisiyatif dahilinde hareket
etmeleri tarzı esastır.
11- Kurye grup ları, bir yer den baĢk a bir yere
aktardıkları gruplara karĢı, yolculuk esnasında her türlü
zorluğa rağmen yoldaĢça ve onları aĢırı derecede
zorlamayan bir yaklaĢım tarzını hiçbir zaman elden
bırakmamakla sorumludurlar.
12- Herkesin bilmediği sağlam ve güvenlikli yerlerin
randevu yeri olarak seçilmesi esastır.
Eylem öncesi ve sonrası randevu yerlerinin, grupları
yer siz yer e teh likeye s okacak noktalard an
seçilmemesine aĢırı dikkat göstermek Ģarttır.
13- Bir randevu yeri tespit edilirken, onun yanısıra
yedek randevu yerleri de tespit edilir. Eylem
durumlarında en az bir tanesi asıl, iki tanesi ise yedek
olmak üzere toplam üç randevu yerinin tespit edilmesi
esastır.
14- Her randevu için özel parola ve iĢaret tespiti
yapılır.
15- Randevu yerine giriĢler, keĢif sonucu ve gerekli
güvenlik tedbirleri alınarak yapılır.
16- Taraflar, randevu yerinde buluĢtuktan sonra
(yerin durumuna göre) burası terk edilerek daha uygun
yerlere çekilinir.
17- KarĢı tarafın gelmemesi halinde (tehlike

durumuna göre) randevu yeri hızla terk edilir.
4- Muhabere ve irtibat
1- SavaĢın geldiği bu aĢamada telsiz cihazını muhabere faaliyetinde, giderek artan bir etkinlikle kullanmak
Ģarttır.
2- Takım düzeyindeki birliklerde 1 ile 3 arasında değiĢen sayıdan meydana gelen muhabere görevlilerini,
bölük ve daha üst düzeydeki birliklerde ise, muhabere
birimlerinin örgütlenmesi sistemi esas alınır.
3- Eyalet ve bölgeler düzeyinde, merkez muhabere,
büro ve istasyonlarının konuĢturulması Ģarttır.
4- Telsiz irtibatı, ehli kiĢiler tarafından yapılır.
5- Her birlik komutanı, aynı zamanda kendisini bir
telsiz muhaberecisi gibi yetiĢtirmekle sorumludur.
6- Telsiz muhaberesinin Ģifreli yapılması Ģarttır.
7- Telsiz muhaberesinde gizliliği sağlamak için ses,
kod, Ģifre vb. araçlardan, somut duruma uygun tedbirlerin alınması Ģarttır.
8- Telsizle muhaberenin, düzgün bir konuĢma üslubuyla ve çok kısa-özlü yapılması esastır. Gereksiz muhabere ve telsiz sohbetleri yasaktır.
9- Genel olarak telsiz muhaberesinde gizlilik kurallarına aĢırı bir titizlikle riayet etmemek suçtur. Eylem arifesi, güç aktarımları öncesi vb. hallerde, telsizden mevcut hareketin seyri, güçlerin durumu, yönelinen hedef
vb. konularda muhabere yapmak yasaktır.
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hiçbir zaman koparmamakla yükümlüdürler. Her birlik
ve birim, bir üstü ile sürekli iliĢki halinde olmayı esas
alır.
5- Üslenme ve konaklama
Üslenme ve konumlanma, savaĢta çok önemli bir konuma sahip olmasına rağmen, yıllardır bu soruna doğru
yaklaĢılmaması yüzünden, 10 yıllık savaĢımda verdiğimiz kayıpların üçte ikisine mal olmuĢtur. Partinin, tüm
doğru yaklaĢımları göstermesine, çabasına ve ısrarına
rağmen, bu savaĢ güçlerimizce doğru hayata geçirilmemiĢ, birçok ihmalkarlık yaĢanmakla sorun çözümlenmediği gibi, bugün kayıplarımızın esas nedenini oluĢturmaktadır. Artık partinin talimatları gereği, kuralları bir
yönetmelik esaslarına bağlamak bir zorunluluk arzetmektedir. Parti talimatlarına ve döneme uygun doğru
yaklaĢımı esas almak ve bu konuda yaĢanan kayıpların
önünü kesmek, ancak önleyici bazı tedbirlerin geliĢtirilmesiyle mümkündür. SavaĢımızın geldiği aĢamada, üslenme sorununa kalıcı bir çözümün yaratılması için,
geç- miĢte yaĢanan tüm hata ve yetmezliklerden ders
almak savaĢımızın ve dönemin, talimatların
emrediciliğidir. Bunun için:
1- Üslenmek için seçilecek alan, coğrafik olarak uygun, düĢman ve halkın kolay ulaĢamayacağı yerlerde olmalıdır.
2- Üslenme alanı, savaĢın günlük olarak sevk ve ida92
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10- Her birlik ve birim, imkanlar el verdiğince düĢmanın telsiz muhaberesini takip etmek ve sonuçlarını ilgili yerlere zamanında aktarmakla sorumludur.
11- Bu görev için tespit edilmiĢ kiĢi ve kurumlar ile
zaruri haller nedeniyle eyalet ya da bölge karargahlarından özel izin alanlar dıĢında hiç kimsenin propaganda,
bilgi alma ve hangi amaçla olursa olsun, düĢman güçleriyle telsiz temasına geçmesi (eylem ve çatıĢma
anındaki zorunlu haller bunun dıĢındadır) yasaktır.
12- Halk içinde telsiz muhaberesi yapmamak esas alınır. Önemli ve gizli konuların telsiz muhaberesini, birlik
içinde rastgele her ortamda yapmak yasaktır.
13- Telsizle oynamak yasaktır. Telsizi bozmak suç
kapsamına girer.
14- SavaĢta, kurye ve yazılı irtibatlaĢma sistemini,
telsiz aracının yanısıra, diğer temel muhabere ve irtibat
Ģekli olarak kullanmak esastır.
15- Kurye ve yazılı irtibatlaĢmalarda, sağlam kiĢi ve
kanalların kullanılması esastır.
16- Herhangi bir grup hareketi durumunda, bundan
yakın birlik ve birimlerin mümkün olduğunca haberdar
edilmesi ve onlarla irtibat halinde olunması esas alınır.
17- Herhangi bir düĢman hareketi durumunda çevre
birlik ve birimleri anında birbirlerini bilgilendirmek ve
birbirleriyle iliĢkiye geçmekle yükümlüdürler.
18- Birlik ve birimler, hangi araçla (telsiz, kurye, not
vd.) olursa olsun, kendi aralarındaki muhabere ve irtibatı
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resine uygun, düĢmanı ve savaĢ güçlerimizi takip edebilecek alanlarda olmalıdır.
3- Üslenilecek yerler mümkün olduğu kadar,
önceden firar edenler tarafından bilinmemelidir.
4- Üs alanı hiçbir Ģartla deĢifre olmamalıdır. DeĢifre
olmuĢ yerler hiçbir suretle kullanılmamalıdır. Çok zorunlu hallerde kullanılsa dahi, bu uzun süreli olmamalıdır. Kısa süreli olduğunda, tedbirler alınmalıdır.
5- Üslerin basit ihtiyaçlar yüzünden deĢifre olmaması
için, tüm ihtiyaçlar daha önceden temin edilmelidir.
Cephane, erzak ve diğer ihtiyaçların üslenmeye uygun
olarak dağıtımı yapılmalıdır.
6- Üslenme alanları, düĢmanın her türlü yönelimleri
dikkate alınarak, sağlam tünel-sığınak ve alana hakim
yerlerde mevzi kazılır.
7- Üslenme alanı buraya gelen veya halktan gören oldu mu, terk edilmelidir.
8- Her birliğin birden fazla, yani yedek alanları olmalıdır.
9- Eyaletlerimizde savaĢın geldiği düzey dikkate alınarak, hareketli ve yarı hareketli üsler seçilmelidir.
10- Üslenme alanları, koordine ve manevraya uygun
olmalıdır.
11- Üslenme alanının deĢifre olmaması için, her türlü
gizlilik kuralına dikkat edilmelidir.
12- Üslenme alanı için seçilecek olan yerler, güçlerin
birbirlerini koruyacak, gerekirse destekleyecek özellikle93

re sahip olmalıdır.
13- Üslenme alanlarının korunması için Ģartlara uygun olarak devriye, gözcü çıkarmak, mümkünse milislerden, halktan veya gerilladan istihbarat birimleri oluĢturmak gerekir.
14- Üslenme alanları, doğa koĢullarına (sel, çığ vb.)
karĢı uygun olmalıdır.
15- DüĢman yönelimlerine karĢı uzak pusu grupları
çıkarılmalıdır. Hatlara mayın-tuzaklı mayın yapılmalıdır.

edilmelidir.
8- Noktalarda gece ateĢ yakılmamalıdır.
9- Üs ve konumlanma yerlerinde her savaĢçı manganın mevzileneceği yerler, ilk pusu yeri önceden belirlenmelidir. Herkes mevzisinin sağında ve solunda kimlerin
kaldığını bilmelidir.
10- DüĢmanın muhtemel yönelimlerine karĢı ileri pusu grupları çıkarılmalı, düĢman, konumlanma hattının
uzağında karĢılanmalıdır.

6- Günlük konumlanmada
dikkat edilecek hususlar
1- Noktalar uzun süre kullanılmamalı, deĢifre olmadan terk edilmelidir.
2- Noktalar gizliliğe, manevraya, çatıĢmaya uygun olmalıdır.
3- Noktalarda güvenlik hususu 24 saat boyunca gevĢetilmemeli, gece-gündüz tepeler bırakılmamalı, devriye, keĢif, gözetleyici sık sık çıkarılmalıdır. Odun, su vs.
ihtiyaçlar önceden temin edilmelidir.
4- Gündüz hareket edilmemelidir.
5- Günlük tepe yerlerinde mevziler kazılmalıdır.
6- Günlük konumlanmalar koordine için uygun olmalıdır.
7- Günlük noktalara gelmeden evvel devriye ve keĢif
birimleri tarafından nokta ve çevresi kontrol edilmelidir.
Patika, konumlanma ve ateĢ yerlerinde mayınlara dikkat
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4. BOLüM
SAvAġ TARZI
Gerilla savaĢı
1- Gerilla savaĢı en temel savaĢ biçimidir.
2- Gerilla savaĢının temel ilkesi düĢmanı imha etmektir, kendini korumaktır.
3- Gerilla savaĢı stratejik savunma içindeyken, taktik
saldırıyı esas alır.
4- Gerilla savaĢı her türlü askeri taktikle sonuç almayı esas alır.
5- Gerilla savaĢı düĢmana ani ve beklenmedik
saldırı- lar düzenler, sonuç alıcılığı hızla gerçekleĢtirir.
6- Gerilla savaĢı muharebeyi çabuk sonuçlandırır.
7- Gerilla savaĢı düĢmanı ĢaĢırtmayı esas alır.
8- Gerilla savaĢı düĢmana yönelirken, gizli ve hızlı
hareket eder.
9- Gerilla savaĢının temel taktiklerinden biri olan
vur-kaç ilkesini çok iyi yerine getirir.
10- Gerilla savaĢı taktik savunmayı da içerdiğinden,
uygun yer ve alanlarda (stratejik noktalarda, dar
geçitler- de, boğazlarda, geçiĢ noktalarında vb.)
kuvvetleri uygun tarzda mevzilendirir.
11- Gerilla savaĢı dağınık ve yaygın hareketli olmasından dolayı, her tarafa yayılır.
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12- Gerilla savaĢında gerilla birlikleri inisiyatifi her
zaman elde bulundurur.
13- Gerilla savaĢında birlikler esnekliği, yüklenilen
göreve, düĢmanın durumuna, arazi yapısına vb. koĢullara bağlı olarak doğru biçimde kullanırlar.
14- Esneklik gerilla savaĢında dağılma, toplanma ve
mevzi değiĢtirmede çok iyi uygulanır.
15- Gerilla birliği inisiyatifi dahilinde çatıĢmalara girer, inisiyatifi olmayan hallerde çatıĢmadan kaçınır.
16- DüĢmanı yanıltmak ve ĢaĢırtmak için birlikler
vur-kaç saldırılarıyla her türlü savaĢ kurnazlıklarına baĢvururlar.
17- Gerilla savaĢında gerilla birliğinin ya da gerilla
kolunun harekatı bir bütün olarak ayrıntılı bir planlamadan geçirilir.
18- Gerilla savaĢında her saldırı zorunluluktan değil,
kendi inisiyatifinde planlı düzenlenir.
19- Gerilla savaĢında hızlılık ve gizlilik temeldir.
20- Gerilla birlikleri her türlü faaliyetliliğini yer değiĢtirme, üslenmesini hız ve gizlilik kurallarına bağlı
tarzda gerçekleĢtirirler.
21- Gerilla savaĢında gerilla birlikleri, stratejik görevlerini yerine getirmek, kendilerini korumak, geniĢletmek ve düĢmanı imha etmek amaçlarına ulaĢmak için
dayanacakları stratejik üsler kurarlar.
22- Gerilla savaĢında ana üs bölgeleri dağlık alanlar
olur.
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23- Geçici üs bölgeleri olarak ovalık alanlar ile yerleĢim yerlerine yakın alanlar seçilir.
24- Üs bölgelerinde halkın durumu, coğrafik koĢullar
ve lojistik kanalların açık olması ile düĢmanın konumlanması dikkate alınır.
25- Gerilla savaĢında birlikler ana üs bölgelerine dayanırlar.
26- Gerilla birlikleri eylem ya da muharebelerden
sonra hızlı, gizli olarak alanı terk ederek sağlam bir üs
bölgesine ulaĢırlar.
27- Gerilla savaĢında birlikler kendi üs alanlarına dayalı, gizli ve sürekli hareket halinde olurlar.
28- Gerilla savaĢında birlikler gerillanın yürüyüĢ tarzını her koĢul altında yerine getirirler.
29- Birlikler yürüyüĢ hedefine ulaĢmayı, mesafesini,
sessizliği, yürüyüĢ tarzını zamanında planlamayı vb. kurallara kesinlikle uyarlar.
30- Gerilla savaĢında yürüyüĢ, geri çekilme vb. düĢmanın izleyemeyeceği, bilemeyeceği yol ve yerlere yapılır.
31- YürüyüĢ ve hareket halindeyken tüm güvenlik
tedbirleri (öncü, artçı, keĢifçi vb.) alınır.
32- Gerilla birlikleri dağılma-toplanma ilkesini sıkça
ve uygun tarzda yerine getirirler.
33- Gerilla savaĢında düĢmanın yakından takibi, istihbarat ve keĢfi esastır.
34- DüĢmana bilgi ve istihbarat sızmaması sağlanır.
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c) Plan merkezi hazırlanıp, gizli tutulur.
d) Planlamada zamanlama doğru tespit edilir, önceden açıklanmaz.
e) Planlamada iklim koĢulları dikkate alınır.
3- Koordineli savaĢta hazırlık evresi;
a) OluĢturulan plana göre dengeli ve doğru güç mevzilendirilmesine gidilir.
b) Güçler önüne konulan görevleri gerçekleĢtirecek
düzeyde teknik ve lojistik donanıma sahip olurlar.
c) GerçekleĢtirilecek görev konusunda güçler aydınlatıcı bir eğitimle hazırlanırlar.
d) Güçler her an, her çeĢit harekata hazır olurlar.
e) GerçekleĢtirilecek olan güç kaymaları tümden gizli
olur.
f) Süreç boyunca düĢman sürekli takip edilir ve bilgiler bir yerde merkezileĢtirilir.
g) Uzun hazırlık evresini kapsamayan savunma ve
saldırı amaçlı ani ortak harekatlara her zaman hazır olunur.
h) Eyaletler arası, bölgeler arası, birlikler arası yardımlaĢma her an mümkün olur.
ı) Ani geliĢmeler karĢısında inisiyatifli davranılır.
4- Koordineli savaĢın yürütülmesi;
a) Komuta ve emir, keskin ve tek merkezden olur.
b) Planlı veya ani olsun geliĢecek her harekat, gizli
ve yanılmayı içerir.
c) Ortak harekatı mümkün kılacak muhabere ve irti-
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35- DüĢmana bilgi ulaĢması durumunda hızla gerekli
tüm tedbirler alınır.
36- Birliklerin lojistik ihtiyaçları (silah, cephane, erzak vb.) çok çeĢitli kanallarla sağlanır.
37- Gerillanın hareketliliği ve dağınıklığı göz önüne
alınarak lojistik geniĢ alanlara yaydırılarak depolanır.
38- Birlikler arasında irtibat, iliĢki, haberleĢme ve
muhabere ağı (teknik de dahil) çok yönlü ve güçlü bir
biçimde örgütlendirilir.
39- Tüm birlikler sürekli iliĢki halinde olurlar.
2- Koordineli savaĢ
1- Koordineli savaĢta amaç;
a) Bazı güçlerimize karĢı düĢmanın aĢırı güç yoğunlaĢmasını dağıtmak.
b) Temel hedef doğrultusunda güçleri ortak harekata
sevketmek.
c) GiriĢilecek stratejik muharebeleri kolaylaĢtırmak.
d) Güçlerin savunmasını kolaylaĢtırmak ve dayanıĢmayı sağlamak.
2- Belirlenen amaç doğrultusunda koordineli savaĢı
planlamak;
a) Planlama ülke genelinde eyalette, bölgede, mıntıka
ve birlikler arasında harekatı amaca göre mümkün kılmalıdır.
b) Planlamada düĢman dikkate alınarak, her güce gerçekçi roller atfedilir.
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bat ağı mutlaka oluĢturulur.
d) Yürütülecek her harekatta görev ertelenmez, keyfi
hiçbir yaklaĢım kabul edilmez.
e) Hedef ve amaca göre gerillanın, hareketli savaĢın
ve mevzi savaĢının her türlü taktiği uygulanır.
3- Hareketli savaĢ
A- Hareketli savaĢ için koĢulların doğru tespit edilip,
değerlendirilmesi;
1- Güçlerimiz düĢmana karĢı kendisini savunabilecek
ve kapsamlı saldırılar geliĢtirebilecek bir yoğunlukta
olurlar.
2- Coğrafya yapısı az güçlerle büyük güçlere karĢı savaĢı mümkün kılacak biçimde olur.
3- Kırsalda düĢman denetiminin zayıflığı ve ulaĢım
imkanlarının yetersizliği, denetim altına alınabilecek düzeyde olur.
4- Coğrafya yapısı düĢmanın sayı ve teknik üstünlüğünü asgariye indirebilecek koĢullara sahip olur.
5- Ġklim koĢulları, büyük güçlerin hareketine uygun
kullanılır.
6- Halk desteğinin sağlanabileceği, hatta halkın katılabileceği sahalar tercih edilir.
7- Tüm bunlara bağlı olarak hareketli savaĢa girmenin zamanlaması doğru yapılır.
B- Hareketli savaĢın altyapısının oluĢturulması için;

1- SavaĢın yürütüleceği sahanın coğrafik, toplumsal,
iklim, düĢmanın gücü, konumlanması vb. konularda yeterli bilgiye sahip olmanın yanısıra yeterli bir keĢif ve
is- tihbarat faaliyetinin olması Ģarttır.
2- Güçlerin uzun ve kısa vadeli dayanabileceği üs sahaları olur.
3- Hareketli savaĢı mümkün kılacak düzeyde cephane, erzak, donanım vb. lojistik ihtiyaçlar hazırlanır.
4- SavaĢın uzun ve sürekli olma karakterine bağlı olarak doğacak ihtiyaçların karĢılanması için ihtiyat lojistik
ile kanallar oluĢturulur.
5- Sığınak, depo, kanal vb. yeraltı sistemleri geliĢtirilir.
C- Hareketli savaĢa hazırlanmak;
1- Hareketli savaĢı mümkün kılacak düzeyde güç yoğunluğu sağlanır.
2- Hareketli savaĢı yürütebilecek düzeyde güç yoğunluğuna ulaĢılır.
3- Güç, hareketli savaĢı yürütebilecek bilinç, moral,
tecrübe, fiziki sağlamlık vb. niteliklere sahip olur.
4- Güç, hareketli savaĢa uygun tarzda eğitilir.
5- SavaĢı yürüten güç, ağır, orta otomatik ve hafif silahlar baĢta olmak üzere yeterli teknik donanıma sahip
olur.
6- Arazide güçler hareketli savaĢa göre uygun biçimde mevzilendirilir.

7- Güçler hareketli savaĢa uygun olarak düzenlenir.
8- Düzenli kuruluĢu gerçekleĢtirecek olan organlar
sağlık, eğitim, basın, düzenli lojistik ikmali vb.
oluĢturu- lur.
9- SavaĢa yanıt olabilecek muhabere ağı örgütlendirilir.
10- Hareketli savaĢı yadsıyan her tür gerilla tutuculuğu reddedilir.
11- OrdulaĢma ve hareketli savaĢ gerçeği karĢısında,
disiplinsiz, gevĢek, laçka, emir-komutaya gelmeyen tutumların atılarak, yerine disiplinli, resmi, emir-komuta
zincirinin iĢlediği bir yaĢam egemen kılınır.
D- Hareketli savaĢın yürütülmesi:
1- Hareketli savaĢ ve gerilla birliklerinin koordineli
savaĢı sağlanılır.
2- Hareketli savaĢta düĢmanın zayıf halkalarını ve
yıpratılan güçlerini imha etme gibi hedeflerin doğru belirlenmesi Ģarttır.
3- Hareketli savaĢın temel ilkesi olan çabuk sonuçlu
saldırı savaĢı esastır.
4- Hareketli savaĢ geniĢ bir arazi parçası üzerinde
yü- rütülmelidir.
5- Hareketli savaĢta eylem taktiklerinde yoğunluk ve
çeĢitlilik esastır.
6- Katı ve esneklik ilkesi ustaca uygulanır.
7- Hareketli savaĢta taktik yön sabit değildir.
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8- Plan her an değiĢebilmelidir.
9- Hareketli savaĢta kazanmak esastır. Kazanmanın
olmadığı yerde geri çekilmek esastır.
10- DüĢmanın müdahalesi göz önüne alınarak, ihtiyat
güç bulundurulur.
11- DüĢmanın beklemediği ani saldırılar ve yanıltma
temeldir.
12- DüĢman sürekli izlenmelidir.
13- DüĢman takviyelerini önlemek için kuĢatma taktiği esastır.
14- Hareketli savaĢta savunma aktif olur, düĢmanı
yıpratmak için savaĢı uzatmak esastır.
15- Hareketli savaĢın mevzi savaĢını tümden reddetmeyen ama oynak karakteri esastır.
16- Hava saldırılarına karĢı uygun savunma tedbirleri
geliĢtirilir.
17- Her harekat sonrası güçlerin değerlendirilmesi,
eksikliklerin giderilmesi, durum değerlendirilmesinin
yapılması, yeni harekat planlarına gidilmesi Ģarttır.
E- Hareketli savaĢta dağılma-toplanma ilkesi:
1- Ġmha amaçlı saldırı harekatları olmadıkça, çekirdek kuvvetler dıĢında diğer güçler toplanmaz.
2- Kapsamlı saldırı harekatlarında koordineli toplanma ilkesi uygulansa da, toplanma süresi gerektiğinden
fazla uzatılmaz.
3- Ağırlık ve hantallık yaratan her türlü toplanma bi-

www.theirwords.org

103

çiminden kaçınılır.
4- Gerilla güçleri her an hareketli savaĢa geçiĢ yapabilecek esnekliğe sahip olurlar.
5- DüĢmanın göğüsleyemeyeceğimiz düzeydeki ağır
ve yoğun saldırıları karĢısında, güçleri ezdirmemek ilkesine bağlı olarak gerillaya geçiĢ yapıp yayılmak esastır.
6- Gerektiğinde güçlerin atıl kalmaması için gerekli
dağılmalar yapılmalıdır.
7- Gücün seri ve gizli hareket ettirilmesi için geçici
dağılmalar gerçekleĢtirilir.
F- Hareketli savaĢta hareket tarzı:
1- Birliklerin hızlı hareket kabiliyetleri olmalıdır.
2- Harekette disiplin ve düzen esastır.
3- Her türlü ağır ve hantallıktan arınılmıĢ olunmalıdır.
4- Gizlilik esastır.
5- Güçler arası koordine esastır.
6- Hatların tespiti ve keĢfi sağlanılır.
7- DüĢmanın takibi ve keĢfi sürekli olur.
8- Her hareket bir amaç dahilinde planlı geliĢtirilir.
9- DüĢmanın takibine girmemek için her türlü tedbir
geliĢtirilir.
10- Güvenlik önlemleri sürekli ve zorunludur.
4- Alan savunması
A- KurtarılmıĢ bölgelerde alan savunması:
1- Bütün stratejik noktalar denetim altına alınır.

2- Buralarda yer altı sistemi geliĢtirilir.
3- Buralardaki mevzilenme sistemi her türlü saldırıya
karĢı koyuĢu uzun vadeli mümkün kılar.
4- Bu noktalarda uzun vadeli savunmayı mümkün kılacak düzeyde lojistik hazırlıklar yapılır.
5- Buralarda savunmayı mümkün kılacak teknik donanım sağlanılır.
6- DüĢmanın tüm ulaĢım hatları ya kesilir ya da tam
denetim altına alınır.
7- Buralardaki savunmalarda gerekli ihtiyat güç sürekli bulundurulur.
8- KurtarılmıĢ bölgelerin etrafındaki sarı bölgeler olarak nitelendirdiğimiz alanlarda yaygın gerilla eylemliliği
ile olası düĢman yönelimleri dıĢ hatlarda karĢılanır.
9- Var olan kurtarılmıĢ bölgeleri savunmak için daha
fazla kurtarılmıĢ bölgeler yaratılır.
10- KurtarılmıĢ bölgelerin savunulması için sınırları
sürekli geniĢletilir.
11- Bu alanları savunmada mevzi savaĢı, aĢırı kayıp
verilmeme temelinde gerçekleĢtirilir.
12- Çok zorunlu haller dıĢında alan terk edilmez.
13- Sosyal hizmetler (sağlık, eğitim, basın vs.) yeterli
düzeyde örgütlendirilir.
14- Bu alanlarda iyi örgütlenmiĢ bir muhabere olur.
15- Bu sahalarda halk var ise mutlaka desteği sağlanır.
16- Bu alanların ikmal kanalları açık tutulur.
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termelidir.
14- Esas ilke düĢmana alanı bırakmama değil, ona
her giriĢi pahalıya ödetme olmalıdır.
15- Gerilla ikmal hatlarının sürekli açık tutulması
esastır.
5- Mevzi savaĢı
1- Mevzi savaĢı, belli bir alanı savunmak, düĢmana
darbe vurmak, düĢmanın belli bir alandan ilerlemesini
durdurmak amacıyla verilir.
2- Mevzi savaĢı sadece sabit değil, oynaktır.
3- Mevzi savaĢı her zaman, her koĢul altında verilmez.
4- Mevzi savaĢında mevziler arazinin en uygun stratejik alanlarında yapılır.
5- DüĢmanın saldırı kollarını karĢılamak için ileri
hatlarda oynak mevziler oluĢturulur.
6- Mevzi savaĢında mevziler birbirini savunacak
tarz- da olur.
7- Yedek mevziler oluĢturularak bir mevziden diğerine geçecek kanal, yeraltı sistemleri vb. olmalıdır.
8- Uygun arazilerde esas ve tali gizli mevziler yapılır.
9- DüĢmanı ĢaĢırtma, yanıltma mevzileri oluĢturulur.
10- Güçler birbirini savunacak, görebilecek, koruyacak ve destek olacak tarzda mevzilendirilir.
11- DüĢmanın top, havan vb. destek silahlarına karĢı
gizli yeraltı mevzileri oluĢturulur.
12- Hava saldırılarına karĢı gerekli tedbirler alınır.
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17- DüĢmanın bilgi ve istihbarat sızması engellenir.
18- Bu alanlarda üretime geçmenin olanakları yaratılır.
B- Kızıl alanlarda alan savunması:
1- Alana yoğun gerilla birliklerini mayınlama tarzıyla
serpiĢtirmek Ģarttır.
2- Gerilla hareket tarzı düĢmanı yanıltmayı esas alıp,
gizlidir.
3- DüĢman alanın derinliklerinde değil, dıĢ hatlarda
ileride karĢılanır.
4- Zorunlu haller dıĢında savaĢ tarzı oynaktır.
5- DüĢmanı içe çekmek, adım adım yıpratmak ve bazı kollarını imha etmek esastır.
6- Gerilla birliklerinin koordineli savaĢı Ģarttır.
7- Bu savaĢ tarzına uygun hareketli ve yaygın üslenilir.
8- UlaĢım hatları mümkünse tümden kesilir, yoksa
pusu, mayın vb. taktiklerle iĢlemez hale getirilir.
9- Lojistik arazinin muhtelif yerlerine yaygın bir biçimde depolanır.
10- DüĢmanın ezme taktiğini boĢa çıkarmak için birlikler her an düĢmanın geri hatlarına kayabilmelidir.
11- Sığınak, depo, kanal vb. yeraltı sistemlerine gidilmelidir.
12- DüĢmanın takibi sürekli olurken, güçlerimiz düĢman kontrolünün dıĢında olmalıdır.
13- Birlikler her an dağılıp-toplanma esnekliğini gös107

13- Güç, mevzi savaĢına doğru biçimde hazırlanmalıdır.
14- Mevzi savaĢının yer ve niteliğine uygun silahlar
yerleĢtirilir.
15- Mevzi savaĢının uzun olması göz önüne alınarak
yeterli oranda lojistik ihtiyaçları önceden depolanır.
16- Mevziler arası irtibat, haberleĢme ve muhabere
çok iyi örgütlendirilir.

5. BÖLÜM
EYLEM TARZI
1- Baskın
1- Baskın, bir Ģok yaratma tarzıdır.
2- Hedef seçimi doğru ve gece-gündüz keĢifleri kesin
yapılır.
3- Baskının temel baĢarısı doğru bir planlama ve düzenlemeye bağlıdır.
4- Hedefin savunması ve yakın çevresinde mayın
kontrolü önceden yapılır.
5- Eylem öncesi cephane ve lojistik hazırlığı,
yapılma süresinin en az iki katına yetecek kadar yeterli
duruma getirilir.
6- Esir alma planlanmıĢsa, güç sayısı düĢmanın güç
sayısının iki katı olur.
7- DüĢmanın bir noktasına yapılan baskın, ikinci defa
yapılmak isteniyorsa kesinlikle tarz değiĢtirilir.
8- Baskında eyleme girecek tüm grupların durumları
kiĢilere kadar ayrıntılarıyla değerlendirilir (saldırı,
saldırı-savunma, takviye, savunma vd.)
9- Eylem öncesi tüm silah ve cephanenin temizlik ve
kontrolü mutlaka yapılır.
10- Baskında hızlı ve seri hareket etme kabiliyetinde
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hoĢluğuna kesin izin verilmemelidir.
21- Planlama sürecine kadar hedefin durumu konusunda keĢif grubu ve üst komuta kademesi dıĢında yapıya bilgi verilmez. Bu konuda oldukça duyarlı olunmalıdır.
22- Planlama safhasında eyleme girecek güce
hedefin durumu, yönelim durumumuz vb. her açıdan
bütün ay- rıntılarıyla ve en ince noktasına kadar
kavratılmalı,
muhtemel
yapılabilecek
son
değiĢikliklerden sonra harekete geçilmelidir.
23- Eylemin düzenlenmesinde eylemde esas rol oynayabilecek tüm komutanların irade yaklaĢımları alınır.
24- DüĢmanın hava ve kara müdahalelerine karĢı önceden tedbirler hesaplanıp geliĢtirilir (tank, panzer vb.).
25- Eylem süresince düĢmanın tüm takviye hatları
kontrol altına alınır.
26- Eylem sonrası çekilinecek noktalara belirlenen
zamanlarda gelmek zorunludur, olası durumlar
dıĢındaki gecikmeler suçtur.
2- Pusu
Pusu, savaĢımızın en önemli ve sonuç alıcı taktiklerindendir. SavaĢın ulaĢtığı düzeyde birçok yönüyle uygulamaya konulur. Temel anlamda;
1- Ani pusular.
2- Planlı pusular:
a) Oynak
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olunur.
11- Gruplar hedefe yaklaĢmada son derece gizli hareket ederler.
12- Eylemin hazırlık döneminden itibaren cihazların
kullanımına dikkat edilmeli, eyleme hareket etme anından itibaren tüm cihazlar açık tutulmalı, yalnız eyleme
baĢlamadan önce kesin konuĢma yapılmalıdır.
13- Her eylemde cihaz kanalları yenilenmelidir. Eylem koordinesinde en az üç ayrı kanal oluĢturulur.
14- Eylemde Ģehit ve yaralıların sağlama alınması
için, önceden tüm teknik hazırlıklar yapılmalı, bunun
için yedek güç ayrılmalıdır.
15- ġehitlerin kaldırılması için, imkan ve koĢullar sonuna kadar zorlanmalı, yaralılar her koĢul altında sağlama alınmalıdır.
16- Ağır yaralılar geri çekilmeyi zorlayacaklarından
eylem sahasından çıkarılıp uygun bir grupla arazide gizlenecek tarzda saklanır.
17- Eylem sonrası toplanma noktaları, en az iki yer
belirlenecek tarzda olur.
18- Sayısal anlamda fazla gücün girdiği baskınlarda
güçler bir noktada değil, birçok noktada toplanma ve dağılmayı esas alır.
19- Eylemin hazırlığından sonuçlanmasına kadar birinci derecede esas alınması gereken güvenlik ve emniyet tedbirleridir.
20- Eylem süreci ve sonrası rehavete ve baĢarı sar111

b) Ġmha amaçlı, kademeli
c) Darbeleme amaçlı arazi pusuları olarak ayırdedilebilir.
Pusular mevzilenme biçimleri açısından; U, V, L, C
Ģeklinde atılır.
Pusuda dikkat edilmesi gereken temel hususlar:
1- Uzun, sabırlı ve azimli olunmalıdır.
2- Gizlilik ve kamuflaj ilkelerine mutlak suretle uyulur (ses, ıĢık, parıltı vb.)
3- Pusuda tacizden kaçınılmalı, kesin sonuç alıcı
olunmalıdır.
4- Koparıcı ve imhacı olunmalıdır.
5- Süratli olunmalı, ani vurup ani geri çekilmeye
mutlaka dikkat edilmelidir.
6- Pusuda her zaman saldırı konumu esas alınır.
7- Pusuda kıvraklığa ve atikliğe önem verilir.
8- Pusuda çatıĢmalara kesin yer verilmeyecek tarzda
her açıdan tedbir geliĢtirilir.
9- Pusu süresi doğru ayarlanmalı, planlanan sürenin
dıĢına çıkılmamalıdır.
10- Keyfiliğe ve hantallığa yer verilmemelidir.
11- Emir olmadan hiçbir birlik ve savaĢçı yerini,
mevzisini bırakmamalıdır.
12- Pusu güçleri arasında bağlantılara dikkat edilmeli, bu yönlü teknik vb. hazırlıklar önceden yerine getirilmelidir.
13- Pusu esnasında planlama dıĢı çıkabilecek olası

durumlar karĢısında inisiyatifli olunur.
14- Pusu mesafesi (atıĢ mesafesi) en fazla bomba
me- safesinde olmalıdır.
Pusunun sonuç alıcılığı, pusu savunmasının sağlamlığına bağlıdır. Bunun için:
a) Pusu dıĢ savunmaları, arazilerin en uygun srtatejik
noktalarında mevzilendirilir.
b) Yakın savunmalar her an saldırı pozisyonuna hazır
olur.
3- Suikast
1- Hedef seçimi doğru yapılır.
2- Hedefin her türlü yönü araĢtırılıp (yerleĢim alanlarına, yaĢam alıĢkanlıkları, görevi, günlük yaĢam ve iĢ
hayatı, yol-gidiĢ, geliĢ güzergahı ve saatleri vb.) somut
bilgiler toplanır.
3- Eylemin yapılacağı yer kesin iyi bilinir (sokaklar,
düĢman müdahalesi vb. açılardan).
4- Eylem fazla cephane kullanılmadan hedefin en öldürücü noktasından vurularak gerçekleĢtirilir.
5- Çok gizli bir Ģekilde hedefe yaklaĢılmalıdır. Bu
konuda kırsal ve Ģehir durumları göz önünde bulundurulur.
6- Suikast silahı eylemden önce her açıdan kontrol
edilir.
7- ġehir suikastlerinde oldukça soğukkanlı olunur.
8- ġehir suikastlerinde müdahale olduğunda ilk ola114

1- Gizliliğe oldukça dikkat edilir.
2- DüĢmanı ĢaĢırtmak amacıyla sağ gösterip sol vurulur.
5- Araziye çekme
Özellikle düĢman sabit güçlerini korumak için yoğun
olarak savunma sistemlerini geliĢtirir. Karakol, tabur vb.
düzeydeki güçlerini harekete geçirmek, güç yoğunluğunu dağıtarak, düĢmanı esas anlamda parçalara bölüp savunmasını zayıflatmak ve zayıf halkalarından yakalayıp
darbelemek amacıyla uygulanan bir taktik tarzdır.
DüĢmanın sabit güçlerine havan, doçka vb. silahlarla
yoğun taciz atıĢı yapılarak düĢmanın araziye çıkması
planlanır. Bunun yanında planlanan kapsamlı (küçükbüyük) saldırılar da yapılarak hedef çevresinde geniĢ
arazi tutma tedbirleriyle de düĢmanın araziye çıkması
sağlanır. Arazinin stratejik hatları uygun birliklerle tutulur. DüĢmanın muhtemel çıkıĢ hatları kontrole alınacak
tarzda arazi koĢullarına göre sabit ve hareketli pusularla
tutulur. Uzun süreli araziler üzerindeki planlı
çatıĢmalar- da ise, hava saldırılarına karĢı tedbir
geliĢtirilmek zorun- dadır. Bu tarz ile düĢman güçleri
araziye çekilerek sonuç almaya çalıĢılır. VuruĢ
açısından;
a) Darbelemek.
b) Ġmhaya çekmek olarak ayırdedilebilir.
Bu taktik tarzda uyulması gereken temel hususlar
Ģunlardır:
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rak havaya kurĢun sıkılmalı, müdahalenin ısrarında en
yakındaki birinin ayak kesimlerine kurĢun sıkılmalıdır.
9- ġehir suikastinde eylemde kullanılan silah daha
ön- ce tespit edilen yer veya kiĢiye çok kısa sürede
bırakılır.
10- Suikastçide eylem anı dıĢında silah bulundurulmamalıdır.
11- ġehir suikastinde, eyleme karar verildiğinden itibaren en ufak bir ikircikli tutum eylemin sabote olmasına yol açabileceği gibi, eylemcinin yakalanmasına da
yol açabilir.
12- Gerekli olan dıĢında; eylem öncesi ve sonrası eylem hakkında bilgi verilmemelidir.
13- Askeri hedefler üzerinde suikast yapılırken zamanlamayı iyi belirleyerek sonuç alma esas alınır (içtima, spor, yemek anı vb. toplu haller).
14- Askeri hedefe yönelik suikastte sonuç alacak etkili silahlar (karnas, BKC vb.) esas alınır.
15- Suikast grubu gerekli emniyet ve güvenlik tedbirlerini önceden alır.
4- Yanıltma
DüĢmanın geliĢtirdiği operasyon hareketleri karĢısında ve bazı planlı eylemlerde kullanılan bir taktik tarzdır.
DüĢman gücünü darbelemekten ziyade düĢmanın dikkatini dağıtan, boĢa çıkaran, düĢman yönelimini alt-üst
eden ve düĢmanın esas hedeflediği amaçtan saptıran bir
taktiktir. Yanıltmada uyulması gereken temel hususlar;
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1- Arazideki birlikler pusulamada oldukça gizli ve

kamuflajlı
mevzilendirilir.
2- ÇatıĢma tarzına izin verilmemeli, ya hareketli
dar- belerle, ya da kuĢatıp imha saldırılarıyla sonuç
alınmalı- dır.
3- DüĢman gücü 100 metre mesafeye girmeden vuruĢ
yapılmamalıdır
.
4- Pusu için uyulması gereken temel ilkeler bu tarz
için de geçerlidir.
6- Toplanma, dağılma, sızma ve taciz
Partimiz PKK öncülüğünde geliĢen savaĢımızın
ulaĢ- tığı aĢamada savaĢı geliĢtirme, zaferi kesinleĢtiren
adım- ların atılması açısından taktikler konusunda
çeĢitli yön- leriyle bir üst aĢamaya ulaĢtırma gerekliliği
ortaya çık- mıĢtır. Bunun için ülkemizde yürütülmekte
olan savaĢın geldiği düzeyde, gerilla savaĢının bir üst
aĢamayı, top- lanma, dağılma ilkesini esas alarak
hareketli savaĢı ge- liĢtirme zorunluluğu ortaya
çıkmıĢtır. Gerilla savaĢı stra- tejik denge konumunda
yoğunlaĢarak ve savaĢın uzatma- lı (uzun süreli) olması
göz önünde bulundurularak, yoğun taktiklerin iĢletilmesi, dolayısıyla gerekli ve
olanaklı bir geliĢme olan toplanma-dağılma ilkesini
geliĢtirme zorunluluğu söz konusu olmaktadır.
Ülkemiz koĢulları göz önünde bulundurulduğunda
toplanma-dağılma ile yaygın gerilla taktiğinin iç içe
olması, savaĢı geliĢtirmek ve yaygınlaĢtırmak
olanağının artıĢı olmaktadır. Yaygın gerillada (sızma,
pusu, suikast, sabotaj, taciz vb.) çok
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yönlü taktikleri geliĢtirerek hareketli savaĢı geliĢtirmeye
olanak sunmak, buna zemin hazırlamak, diğer taraftan
düĢmanı yıpratarak bölgeleri geniĢletmek, savunma konumunda olup bir bütün olarak yenmemiz ihtimali az
olan düĢman hedeflerine karĢılık, gerilla birliklerimizin
bulundukları stratejik, kızıl alanlardaki düĢman
odakları- nı söküp atmak, dolayısıyla geniĢ bölgelere
açılarak sa- vaĢı yoğunlaĢtırmak, taktik konusunda
geçmiĢ savaĢ pra- tiğinde yaĢanan yanlıĢ ve yanılgılı
yönleri göz önünde bulundurarak ve Parti Önderliği'nin
çeĢitli alanlara yöne- lik yaptığı çözümlemelerinde
hareketli savaĢın geliĢtiril- mesinde çok yönlü taktiklere
baĢvurmak (yeraltı sistemi- ni oluĢturmak, sızma
yaparak düĢman planlarını dağıt- mak, düĢmanı içe
çekerek darbeleyip yok etmek vb.), diğer taraftan buna olanak sunacak diğer taktikleri de uygulayıp düĢmanın ĢaĢkına uğratılmasını sağlamak, bunu
küçük gerilla birimleriyle gerçekleĢtirmek bir
zorunluluk arzetmektedir. Bundan hareketle toplanma,
dağılma, sız- ma, taciz konularında Ģu hususlar
gereklilik arzetmekte- dir:
Toplanma, dağılmaya iliĢkin
1- Hareket komutanlığı birlikleri denetiminde örgütler ve birlikleri inisiyatifli kılar.
2- Toplanma ve dağılmanın mutlak anlamda amacının olması gerekir.
3- Toplanma ve dağılmada düĢman ile aramızdaki
118

lır.
16- Sızmada düĢmanın en hassas ve darbeleyici noktasına ulaĢmak esas alınır.
17- Kapsamlı eylemlerde sızmanın uygun bir biçiminde geliĢtirilmesi esastır.
18- Sızmada yer, zaman ve koĢullar doğru değerlendirilir.
19- Yapılacak sızmada tüm koĢullar göz önünde bulundurularak inisiyatifli olunur (saldırıya da hazırlık).
20- Her koĢul altında mutlak gizliliğe riayet edilir.
21- Sızma örgütlendirilir. Elemanları seçmede cesur,
soğukkanlı, fiziki kusuru olmayan, silaha egemen ve atik
olmalıdır.
22- Hedefe göre bileĢim nicelik ve nitelik olarak kesin belirlenir. Sızma birimleri ĢiĢkin tutulmaz.
23- Sızma birimlerinin donanımlarına özen gösterilir.
Silahları denenmelidir.
24- Sızma yapılırken geri çekilme de sağlıklı ve
plan- lı yapılır.
25- Sızma kuralının yerine getirilmemesi durumunda
cezai uygulamalara tabi tutulur.
Tacize iliĢkin
26- Yapılacak tacizler salt kendi baĢına bir eylem değil, çeĢitli taktiklere hizmet amacıyla yapılır.
27- Her dönemde taciz doğru değerlendirilip uygulanabilir.
28- Taciz temel eylem tarzımız olmayıp, tali planda
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durumun tersine çevrilmesini sağlar.
4- Toplanma ve dağılmada düĢmanın gerillayı kuĢatıp
ezmesini tersine çevirmek.
5- Her toplanma ve dağılma mutlaka amacına uygun
yapılır.
6- Yapılacak olan toplanma, dağılmalarda zaman,
mekan ve düĢman yönelimleri göz önünde bulundurularak yapılır.
7- Toplanma ve dağılmalarda gücün yıpratılmamasına dikkat edilir.
8- Toplanmadan sonra yapılacak dağılma aktif savunma konumunda olur.
9- Gücün toplanması ve dağılması durumunda mutlak
anlamda gizliliğe riayet edilir (toplanan ve dağılan gücün muhabere yapmaması, düĢmana bilgi sızdırılmamasına dikkat edilmesi vb.).
10- Toplanma ve dağılmalarda sıkı güvenlik önlemleri alınır.
11- Yapılacak toplanma ve dağılmaların öncesinde
hazırlıkları yapılır.
Sızmaya iliĢkin
12- Her birlikte sızma birimleri oluĢturulup, bunlar
eğitilip uzmanlaĢtırılır.
13- Her dönemde sızma taktikleri geliĢtirilir.
14- Her sızma planının koĢulları göz önünde bulundurularak gerçekçi değerlendirilir.
15- Sızma yapılacak yerin keĢif ve planı sağlıklı yapı119

düĢmanın dikkatini dağıtma olmalıdır.
29- Taciz sınırları da olsa düĢmanı darbeleyici olur.
30- Sonuç alıcı eylemlere hizmet etmeyen taciz eylemi mahkum edilir.
31- Yapılacak taciz eylemlerinin keĢfi yapılmalıdır.
32- Taciz eylemlerinde temel prensip olarak sınırlı
cephanelik kullanılmalıdır.
7- Operasyonlara karĢı taktik tutum
Uyulması gereken temel hususlar:
1- En önemli husus, güçlerin üslenme ve konumlanma tarzıdır. Burada dikkat edilmesi gereken hususlar:
a) Arazinin durumuna göre, tek noktada değil, birbirini savunacak tarzda birçok noktaya güç dağıtılarak konumlanmalıdır.
b) Tek bir birliğin olduğu yerde (en az bölük) tepeci
sayısı en az 12 olmalıdır.
c) Tepecilerde mutlaka gece keĢif ve devriyeleri olmalıdır.
d) Arazinin durumuna ve güç sayısına göre konumlanılacak arazinin en stratejik yerlerinde güçler parçalı
yerleĢtirilmelidir.
e) Tepeci konumundaki güç mutlaka mevzi yapmalıdır.
2- Kapsamlı operasyonlar ya hareketli-kademeli pusularla ya da gerilla gizliliği ile arazilerde kamuflajlı hareket esas alınmalıdır.

3- Kapsamlı operasyonlara karĢı güç parçalara bölünmeli, düĢmanın geri hatlarına gruplar sızdırılmalıdır.
4- Geri hat'ta sızdırılan güçler mutlaka düĢman
güçle- rini vurmalıdırlar.
5- Tüm savaĢ birlikleri arasında mutlaka günlük koordine olmalıdır (operasyon kapsamında).
6- Taciz ve oyalama amaçlı operasyonlar koordineli
güçlerle karĢılanmalıdır.
7- Oyalama amaçlı operasyonlar çaplarına göre kuĢatmaya alınıp, imha edilmesi esas alınmalıdır.
8- GeniĢ kapsamlı operasyonlarda arazinin durumuna
göre yarma yöntemi ile de boĢa çıkarılmalıdır.
9- Tüm operasyonlarda uçak, kobra, havan, tank vb.
atıĢlarından darbe yememek için mevzi almada sabit değil, hareketli olunmalı, mevzi almalar aralıklı değiĢtirilmelidir.
10- Operasyonlarda düĢmanın indirme güçlerini iĢlevsiz kılmak için belli bir arazi parçası denetime alınmalıdır.
11- Geri çekilme hatlarının önceden tedbiri alınmalıdır.
12- Ġndirmeler karĢısında savaĢta en stratejik arazi
noktaları önceden tutulmalıdır.
13- Ġndirmeleri önleyebilecek kadar sık mevzilenilmelidir.
14- Kızıl üslerde düĢmanın hava saldırılarına karĢı
uçaksavar, doçka, sam vb. silahlar konumlandırılır.
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10- OluĢturulan savunma hattı ne pahasına olursa olsun kırdırılmamalı, bırakılmamalıdır.
11- Dar kuĢatmada kasatura, bıçak vb. delici, kesici
malzemelerle her savaĢçı kendine mevzi kazmalıdır.
8- ÇatıĢma
1- Herhangi bir çatıĢma durumu karĢısında, o çatıĢmaya girilip girilmeyeceği yönündeki taktik tutum, düĢmanın yönelim düzeyi, gücün mevcut durumu, zaman
faktörü ve çevre-arazi koĢullarına göre belirlenir. Ġlkesel
olarak, düĢmanın istediği arazi, zaman ve diğer
koĢullar- da, onunla çatıĢmaya girmeyip, gücü
korumaya almak esastır. DüĢmanın birçok bakımdan
(arazi, zaman, taraf- ların güç durumu vb.) avantajlı
olmasına rağmen, çatıĢ- ma zorunlu olarak kendisini
dayatıyorsa, bu durumda,
çeĢitli savunma tedbirleri paralelinde, düĢmana yönelik
oyalama, yanıltma ve darbeleme taktiklerini geliĢtirmek
ve bu temelde kuĢatılmaya açık hallere girmeden geri
çekilme yapmak esas alınır. DüĢmanın birçok bakımdan
dezavantajlı olduğu bir çatıĢma durumu varsa, bu durumda onu, birçok taktiğin uygulandığı bir eylem
sahası- na çevirmek esastır. ÇatıĢma durumunda
avantajlı du- rumlar olmasına rağmen, bunu gerektiği
gibi kullanma- mak, bir eylemi sabote etmek düzeyinde
suç sayılır.
2- Genellikle uzun süreli çatıĢmalara girmek esas
alınmazken,
arazi yapısı vd. koĢulların lehte olduğu du124
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15- Ġndirmelerin sık yapıldığı yerlerde önceden bazı
gizli birlikler mevzilendirilmeli, sürpriz saldırılarla düĢman birlikleri imha edilmelidir.
Operasyonlarda düĢman güçlerinin kuĢatmasına giren
bir birlik, arazinin durumunu dikkate alarak;
1- Birlik gücünü ufak parçalara bölmelidir.
2- Arazi çıplak ise, parçalara bölünen birimler hareketli hızlı olmalı, mevzileri almada sabit değil, değiĢken
olmalıdır.
3- Oldukça inisiyatifli olunmalıdır.
4- Operasyon kollarına yarma yöntemiyle saldırılar
yapılmalıdır.
5- Çevre birlikler varsa kayıtsız ani planlamalarla
düĢmanın sabit ve hareketli güçlerine destek amaçlı yönelimler geliĢtirilerek, düĢmanın bir alandaki yoğunluğu
ve dikkati dağıtılmalıdır.
6- Muhtemel yayılma ve manevra alanlarında düĢmanın gizli pusularına düĢmemek için, operasyonu yarma
ile birlikte gerilla esaslarına geçilmelidir (gizlilik, kamuflaj vb.).
7- Uygun olmayan arazilerde ve dar kuĢatmalarda
güçler sabitleĢtirilerek mevzilendirilmelidir.
8- DüĢmanın saldırı pozisyonunu kırmak için düĢmanı yakınlaĢtırmamak esas alınır.
9- DüĢmanın suikast ve yaylım atıĢlarından korunmak için mevzilerde sabit olunmalı, mevzi yoksa yere
çakılma biçiminde olunmalıdır.
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rumlarda, eğer sonuçları bakımından gerekli görülürse,
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bu tür çatıĢmalara da girilir.
3- SavaĢın ulaĢmıĢ olduğu düzey gereğince, Botan
Eyaleti özgülünde, birbirleriyle kenetlenen koordineli
çatıĢma sisteminin, somut durumun elverdiği en büyük
geniĢlikte uygulanarak, düĢmanı arazide imha etmek,
darbelemek ve hareketsiz kılmak Ģarttır. Bu çatıĢma sisteminde hareketli, koordineli savaĢın çok çeĢitli taktiklerinin (kuĢatma, saldırı, pusu, suikast, mayınlama vb.)
yetkin ve kapsamlı bir biçimde uygulanması esas alınırken, stratejik arazilerde yer yer mevzi savaĢına da baĢvurulur.
4- Her çatıĢma, merkezi bir koordine dahilinde yürütülür. Tüm çatıĢmalarda, bütün güçlerin birbirleriyle koordineli bir Ģekilde hareket etmesi esastır.
5- ÇatıĢmalarda cephe savaĢı değil, araziye yaydırılmıĢ bir gerilla taktiği esas alınır ve bu bağlamda, düĢmanın geri hatlarına sarkma tarzı gereğince hayata geçirilir.
6- Özellikle uzun süreli yapılanlar olmak üzere çatıĢmalarda tüm güçlerin, hemen topluca çatıĢma içine sokulmaması, çatıĢan güçlerin devreli bir Ģekilde
değiĢtiril- mesi, yedek olarak sürekli bir gücün
bulundurulması ve ağırlıkların daha baĢtan güvenlikli
yerlere çektirilmesi tarzının yerinde uygulanması esas
alınır.
7- ÇatıĢma içinde, ileri ve geri hatlar sisteminin oluĢturulması, düĢmanın, çatıĢan güçlerin arkalarına sarkmasına izin verilmemesi ve tüm güçlerin birbirini desteklemesini ve savunmasını sağlayan hareket tarzının uygula-
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narak, hiçbir birimin kendi baĢına ve savunmasız bırakılmaması esastır.
8- ÇatıĢmalarda hızlı manevra, yer değiĢtirme ve
düĢ- manı yanıltarak
yakın pusulara düĢürme
taktikleriyle,
çatıĢma süreçleri üzerinde hakimiyet kurulması esas alınır.
9- ÇatıĢmalarda, düĢmanın üstün teknik gücü dikkate
alınarak, bunların boĢa çıkartılmasını sağlayan hareket
tarzları uygulanır ve savunma silahlarının konumlandırılması doğru yapılır.
10- ÇatıĢmalarda güçlerin, çarpıĢmaları yaygınlaĢtırmaları ve arazi üzerinde çeĢitli yönlere kayma durumlarında kendi temel ihtiyaçlarını (silah ve cephane, erzak
vb.) karĢılayabilmeleri için, lojistik maddelerinin önceden arazi üzerinde geniĢ ve uygun bir Ģekilde dağıtılıp
depolanmıĢ olması Ģarttır.
11- ÇatıĢmalarda, hiçbir gücün kendi baĢına geri çekilme yapmaması esastır. Geri çekilme, merkezi karar
gereğince, “düzenli ve kordineli geri çekilme” sistemine
göre yapılır.
9- vuruĢ tarzı
VuruĢ tarzında öncelikle anlaĢılması gereken koparıcılık, sonuç alıcılık ve mutlak zafer tutumudur. Bunun
için:

a) VuruĢ yapacak güçler yüksek moralli, geleceğe güvenle dolu olmalıdır.
b) Ġnançlarını bilinçle tamamlamıĢ olmalıdır.
c) Vurulacak hedefin koparılmasına ve ele geçirilmesine inanmıĢ olmalıdır.
d) VuruĢ güçlerinde bulunan savaĢçı ve komutanlar
birbirlerine inanmıĢ ve güvenmiĢ olmalıdırlar.
e) VuruĢ güçleri yüksek bir disiplin anlayıĢına ulaĢmıĢ olmalıdırlar.
2- Eğitim
a) VuruĢ güçleri ideolojik, politik ve askeri yönden
eğitilmiĢ olmalıdır.
b) Her durumdan yeni eğitici sonuçlar çıkaran bir düzeye ulaĢmıĢ olmalıdır.
c) Eğitimi, mutlak olarak kazanmanın bir aracı haline
getirmelidir.
3- Hazırlık
a) Güçler önceden her ihtimal göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdırlar.
b) Yüksek bir emir-talimat düzeni ve anlayıĢına ulaĢmıĢ olmalıdırlar.
c) Gerekli her türlü tekniği en verimli Ģekilde kullanabilecek hale getirmelidirler.
d) Her türlü zorluğa fedakarca göğüs gerecek hale
gelmelidirler.

1- Moral unsuru:
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e) Birliklerinde bulunan her türlü silahı yetkin bir Ģekilde kullanabilecek bir düzeye gelmelidirler.
f) Silahlarını denemiĢ ve her an kullanıma hazır tutmayı bir alıĢkanlık haline getirmelidirler.
4- Dönemin taktiği
a) Güçler, dönemin taktiğini ve onun önemini tam
olarak kavramalıdırlar.
b) Güçler, dönemin taktiğinin nasıl uygulanacağını
bilince çıkarmalıdırlar.
c) Güçler, bir taktikten baĢka bir taktiğe geçiĢi
hızla gerçekleĢtirmeyi bir alıĢkanlık haline getirmelidirler.
d) DüĢman taktiğini anlamalıdırlar.
5- Plan-program
a) Güçler her Ģeylerini plan-program dahilinde gerçekleĢtirmeyi bir alıĢkanlık haline getirmelidirler.
b) Yer, zaman göz önünde bulundurularak, ihtimale
göre uygulanabilecek hazır plan ve projelere ulaĢmalıdırlar.
c) Planlar, gerektiği kadar, gerekli görevlilere önceden tam olarak kavratılmalıdır.
6- Hedef belirleme
a) Vurulacak hedefler tam ve net olarak belirlenmelidir.
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b) Hedefin belirlenmesi için gerekli her Ģey (keĢif,
sağlam istihbarat vb.) yapılmalıdır.
c) Hedefin zayıf ve güçlü yanları, boĢlukları açığa çıkarılmalıdır.
d) Zayıf hedefin, zayıf yanlarından vurulması esas
alınmalıdır.
e) Hedefin üzerine gidiĢin tüm biçimleri gözden geçirilmelidir.
7- Öncelik-sonralık
a) En az kayıpla, en kesin olarak koparılabilecek hedefler öncelikli hedeflerdir.
b) Bu esas üzerinde öncelik-sonralık sıralamasına gidilir.
8- Zaman ayarlaması
a) VuruĢ ne erken baĢlamalı, ne de geç kalmalıdır.
b) Etkili vuruĢ düĢmanın en beklemediği zamanda
yapılan vuruĢtur.
c) Etkili vuruĢ zaman açısından düĢman güçlerinin
hareket ve önlem almalarını zorlaĢtıran, bizim güçlerimizin hareket imkanlarını artıran vuruĢtur.
9- Güç düzenlenmesi
a) Vurulacak hedef için yeterli nicelik ve nitelikte
güç belirlenmelidir. VuruĢ gücü gerekenden ne az ne de
129

çok olmalıdır.
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b) Nerede hangi nitelikteki gücün kullanılacağı doğru
bir Ģekilde irdelenerek belirlenmelidir.
c) Güç yeterince dinlendirilmelidir.
10- Güçlerin mevzilendirilmesi
a) Güçler, düĢmana darbe vurup kendini koruyabilecek özellikteki yerlerde (arazi, dağ ya da stratejik üs)
ko- numlandırılmalıdır.
b) Güçler, her zaman düĢmanı kontrol edebilecek ve
gerekirse en etkili darbeyi vurabilecek yerlerde konumlandırılmalıdır.

hareket edilmelidir.
13- KoĢullara kendini uydurabilme yeteneği
a) VuruĢ yapacak güçler kendilerini zor ve kolaya,
basit ve karmaĢık, soğuk-sıcak ortamlara hazırlamıĢ olmalıdırlar.

11- Fırsatların değerlendirilmesi
a) Etkili bir vuruĢ tarzı, vuruĢ gücünün fırsatları iyi
değerlendirecek tarzda hazırlanmalıdır.
b) DüĢmanın yorgun ya da moralsiz olduğu, güç değiĢtirdiği, savaĢa çeĢitli açılardan hazır olmadığı, tedbirsiz olduğu, gafil avlandığı fırsatlar iyi değerlendirilmelidir.

14- DüĢmanı tanıma
DüĢmanı çok yi tanımayan güç etkili ve sonuç alıcı
vuruĢ yapamaz. Etkili bir vuruĢ olmuĢsa, bu ya tesadüftür ya da sürekli bir baĢarı çizgisinin parçası değildir.
Bu nedenle:
a) Sonuç alıcı vuruĢ yapacak güçler düĢmanını her
bakımdan tanımalıdır.
b) DüĢmanın yedeklerini, imkanlarını kapasitesini, iç
ve dıĢ dinamiklerini muhtemel planlarını hesaba katmalıdır.
c) Somut bir durumda kendilerini düĢmanın yerine
koyarak nasıl davranacağını kestirmeye çalıĢmalıdır.
d) VuruĢ planlarını bu esaslar üzerinde inĢa eder.

12- Çok alternatiflilik
a) VuruĢ güçleri ne kadar çok alternatifli düĢünmeye
ve hareket etmeye hazırlanırsa, o kadar etkili olurlar.
b) Alternatiflilik muhtemel düĢman hareketliliği, vuruĢ biçimleri, tüm bunları etkileyen yan faktörler, mevsim farklılıkları, gece-gündüz farkı ve daha sayılmayacak baĢka olasılıklar bütünü olarak anlaĢılmalı ve öyle

15- Ayrıntıda derinleĢme
a) Kabalık ve yüzeysellik etkili bir vuruĢun ya da baĢarının düĢmanıdır.
b) Etkili vuruĢ yapacak güçler vuruĢ için gereken her
konuda en derin ayrıntıya varmalıdır.
c) Hiçbir etken küçümsenmemeli, bazen çok basit bir
ayrıntıdan zafere götüren sonuçlar çıkabileceği unutul-
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mamalıdır.
16- Hareketlilik
a) Etkili vuruĢ yapacak güçler her zaman hareketliliği
esas alır.
b) DüĢmanın vuruĢ güçlerinin yerini bilemeyeceği,
genel olarak sezse bile, nerede nasıl bir hareket tarzının
sürdürüldüğünü ve vuruĢun nereden, nasıl ve ne zaman
gerçekleĢebileceğini kestiremeyeceği bir hareket tarzı
tutturulur.
17- Ġnisiyatif
a) Etkili vuruĢ gücü her zaman inisiyatifi elde bulunduran ve her türlü edilgenliğe meydan vermeyen bir tutum içinde olmalıdır.
b) DüĢmanın dolaylı ve dolaysız etkileme çabalarını
boĢa çıkaran ve inisiyatifi hiçbir koĢul altında kaptırmayan bir saldırı tavrını esas alır.
18- Hız
a) Etkili vuruĢ gücü düĢmandan hızlı hareket edebilmelidir.
b) DüĢmanda ve vuruĢ gücünde “hız”ı etkileyen faktörler iyi bir Ģekilde gözden geçirilmeli, ağırlık ve hantallık oluĢturan etkenler tespit edilerek atılmalı, bu
konu- da düĢmandan kesin olarak üstün bir hale
gelinmelidir.
19- Kesinlik
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a) VuruĢ ve vuruĢu yapacak güç her bakımdan kesinliğe ulaĢmalıdır.
b) Tereddüte yol açabilecek hiçbir duruma izin ve yaĢam hakkı tanınmamalıdır.
c) VuruĢta, savaĢı sürdürmede ya da geri çekilmede
kesinlik inisiyatifin gereği, baĢarılı bir hareketi sürdürmek Ģarttır.
20- Esneklik
a) VuruĢta bir durumdan baĢka bir duruma, saldırıdan savunmaya, saldırıdan geri çekilmeye, geri çekilme
ya da savunmadan saldırıya karar verebilecek etkin ve
inisiyatif dahilinde bir esnekliğe ulaĢmak baĢarının Ģartıdır.
b) Hantal ve düĢmanın zorladığı bir tarzda mahkum
olma tutumu reddedilmeli, bir durumdan diğer bir duruma geçebilecek esnek ve inisiyatifi elinde bulunduran
bir konuma ulaĢılmalıdır.
21- Saldırı
a) Etkili vuruĢun esas tarzı saldırıdır. Güçler saldırı
yöntemlerine hazırlanmıĢ olmalı, tam bir saldırı ruhuyla
donatılmıĢ olmalıdır.
b) Savunma ve geri çekilmede bile saldırı yöntemleri
etkili bir Ģekilde kullanılabilmeli, güçler buna göre hazırlanmalıdır.
c) Saldırıda düĢmanın kendisini toparlamasına fırsat
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vermeyen tarza ulaĢılmalıdır.
22- Koparıp alma ya da imha etmeyi hedefleme
a) VuruĢ tarzı imhayı amaçlayacak bir tarzda düzenlenmelidir.
b) Tam bir imha mümkün değilse, düĢmanın hiç değilse bir yanını koparıp parçalama esas alınır.
c) Tam bir imhayı ya da bir yanını koparıp parçalamayı içermeyen bir vuruĢtan kaçınılmalıdır.
23- Ani vuruĢ, ani saldırı ve ani geri çekilme
a) Etkili bir vuruĢ tarzında ani vuruĢ, ani saldırı ve
ani geri çekilme esastır.
b) DüĢmanı bu anlamda gafil avlama her zaman kollanmalıdır.
c) VuruĢtan sonra gerekli hareket tarzının geri çekilme dıĢında bir uygulamayı gerekli kılması durumunda
(bu da ani olmalı) esas olarak düĢmanın beklemediği ya
da ona karĢı bir önlem geliĢtiremediği bir biçimde hayata geçirilmelidir.
10- Taktik husus
1- Kürdistan ulusal kurtuluĢ savaĢının içinde yaĢadığı aĢamada, temel taktiğin gerilla savaĢ tarzı olduğu bilinciyle hareket etmek esastır.
2- Botan Eyaleti özgülünde, derinliğine uygulanan
gerilla savaĢının yanısıra, hareketli savaĢ tarzını, koĢullara uygun bir Ģekilde kademe kademe devreye sokmak

esastır.
3- SavaĢta taktik, savaĢın ulaĢmıĢ olduğu boyut düĢmanın yönelim düzeyi, gücün ve halkın içinde bulunduğu somut durum ve coğrafik koĢulların esasına göre belirlenir.
4- Her zaman düĢmanın gücünü, hiçbir abartma ve
küçümsemeye girmeden objektif olarak değerlendirmek
Ģarttır.
5- Sürekli gücün savaĢ kapasitesi, moral durumu ve
donanım düzeyinin bilinciyle hareket edilir.
6- Üstünde hareket edilen coğrafyanın özelliklerinin
doğru tespit edilmesi ve araziden en yetkin bir Ģekilde
yararlanma ustalığına ulaĢılması Ģarttır.
7- Taktik belirleyip uygulamada, tek düzelikten kurtularak, çok yönlü düĢünmek ve eylem tarzına ulaĢmak
esastır.
DüĢmanın askeri, siyasi, ekonomik ve sosyal hedeflerine karĢı pusu, baskın, mayınlama, suikast,
yol kesme, taciz, sabotaj vb. eylem biçimleri, yerine ve zamanına göre yoğunca uygulanır. Hareketli
ve koordineli savaĢın, kuĢatma ve ezme, büyük ve
orta çaplı saldırı, geniĢ Ģehir yönelimleri, alan tutma ve mevzi savaĢı vb. tüm taktikleri, Botan Eyaleti gibi geliĢkin savaĢ düzeyine sahip olan alanlarda,
koĢullarına uygun bir Ģekilde adım adım hayata geçirilir.
8- DüĢmanı sürekli bir biçimde izlemek ve en zayıf
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halkasını tespit edip oradan vurmak, her zaman için esas
alınır.
9- Taktik uygulamada fırsatları kollamak, düĢmanın
boĢluklarından yararlanmak ve kurnaz yaklaĢım göstermek açılarından ustalaĢmak Ģarttır.
10- DüĢmana karĢı keskin sürpriz vuruĢ tarzı ve yanıltma taktikleri, etkin bir Ģekilde uygulanır.
11- DüĢman güçlerinin kaldıkları kendi sabit noktalarında hapsedilmeleri anlayıĢıyla hareket edilir ve bunun
taktik gerekleri yerine getirilir.
12- Kendi sabit noktalarındaki güvenlik önlemlerini
boĢa çıkarmak için düĢmanı araziye çekip vurmak taktiğine baĢvurulur.
13- Hareket halindeki düĢman güçlerinin her fırsatta
vurulması ve imha edilmesi hedeflenirken, sabit düĢman
noktalarının etkin yönelimlerle sökülüp atılması esas
alı- nır.
14- Arazide konumlanan düĢmanın her fırsatta darbelenerek rahat bırakılmaması, konumlandığı noktada hapsedilerek etrafa yayılma çabasına izin verilmemesi ve
gi- derek geliĢtirilecek kapsamlı ve koordineli imha
hareket- leriyle sökülüp atılarak, alan üzerinde kesin
hakimiyetin kurulması esastır.
15- Sürekli eylemlilik içinde bile olunsa, her zaman
gücün yorulmaması ve yıpranmamasına azami dikkat
göstermek ve bunun gerekli tedbirlerini almak Ģarttır.
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6. BÖLÜM

BĠR EYLEMĠN ORGüTLENMESĠ
1- Eylem kararı
1- Her eylem için, sağlam bir karara ulaĢılması esastır.
2- DüĢman güçleriyle ani karĢılaĢmalar da dahil, hangi biçimde olursa olsun, herhangi bir eylem durumunun
gündeme gelmesi halinde, yönetim bunu kendi içinde
sağlıklı bir Ģekilde tartıĢır ve mevcut güç ve olanaklar
ile o eylemin baĢarılı bir biçimde yapılıp
yapılamayacağı kararına ulaĢır. Eğer hedefin tümüne
yönelinemeyecekse,
bir
parçasına
yönelim
kararlaĢtırılır. O da olmayacak- sa eylemden vazgeçilir.
Üstten talimat Ģeklinde gelen ey- lem kararlarının ise,
ancak gerekli bir kolektivizm ve yetkin bir yöntem
çerçevesinde uygulama sorunlarının tartıĢılıp, bu yönlü
sonuçlara ulaĢılması esas alınır.
3- Eylem kararının, eylem sürecinde tartıĢmaya sokulması yasaktır. Bu konudaki ikircikli yaklaĢımlara
izin vermemek keskin bir Ģekilde kararın uygulanmasına
yö- nelmek esastır. Bunun için eylem kararının önceden
ya- pıya iyice kavratılarak mal edilmesi kuralının
savsaklan- madan uygulanması, yapının görüĢ ve öneri

açısından
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desteğinin alınması ve gerekirse bu doğrultuda kararın
yeniden gözden geçirilmesi Ģarttır.
2- Eylem keĢfi:
1- Eylem keĢfine gönderilecek kiĢilerin, bu konuda
gerekli vasıflara (araziyi tanımak, keĢif faaliyetinde deneyimli olmak, gizliliğe ve diğer keĢif disiplini unsurlarına eksiksiz riayet etmek vb.) sahip elemanlardan seçilmesi esastır.
2- KeĢif grubunda, birliğin ya da birimin üst düzey
elemanlarından en az birinin yer alması esas alınır.
3- KeĢif grubunda gerekli keĢif malzemeleri (gündüz
ve gece dürbünü, el telsizi vb.) bulundurulması Ģarttır.
Eğer imkanlar varsa gerektiğinde kullanılmak üzere kamera, fotoğraf makinesi vb. temin edilir.
4- KeĢif faaliyeti sırasında çok zorunlu haller dıĢında
telsiz kullanmak yasaktır.
5- KeĢif yapılırken, hedefe mümkün olduğunca yaklaĢılır; uzaktan keĢif yapmak yasaktır.
6- KeĢif yapılırken, düĢman hedeflerinin (mevzi, silah, sığınak vb.) oynak, hareketli ve gizli oldukları göz
önünde bulundurulur ve ona göre yaklaĢım gösterilir.
7- Eylem hedefinin keĢfinin hem gündüz, hem de gece, değiĢik değiĢik açılardan yapılması esas alınır.
8- Eylem keĢfinde, düĢmanın mayınlı sahaları, pusu
yerleri vb. önlemlerinin tespit edilmesine özel bir önem
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kuvvetler hususunda açıklık getirilir.
4- Eylem planlamasında, sağlık birimi ile yaralı ve
malzeme taĢıma gruplarının belirlenmesi yer alırken,
ge- rek bu konularda ve gerekse erzak, cephane vb.
açılar- dan alınması gereken tedbirler hususuna da
açıklık geti- rilir.
5- Eylem planlamasında eğer gerekiyorsa, eylem esnasında, düĢman cesetlerinin üzerindeki ve diğer yerlerdeki silah ve malzemelerin alınması için özel görevlendirmelere gidilmesi ve bu konuda takip edilecek yöntemin belirlenmesi hususu da yer alır.
6- Eylem planlamasında, en önemli hususlardan birisi
olarak zaman ayarlamasının, hiçbir aksaklığa yer vermeyecek tarzda yetkin yapılması Ģarttır. Tüm eylem gruplarının belirlenmiĢ olan zaman ölçülerine uygun bir tarzda
hareket etmeleri, birbiriyle koordineli bir biçimde ve
anında harekete geçmeleri ve kendi rollerini zamanında
ve tam yerine getirmeleri gibi konular planlamada etraflı
bir Ģekilde çözüme kavuĢturulur.
7- Eylem planlamasında, geri çekilme konusu, bu
amaçla kullanılacak yollar, buluĢma noktaları vb. tüm
yönleriyle izaha kavuĢturulur.
8- Yönelinecek düĢman hedeflerinin hareketliliği ve
değiĢkenliği dikkate alınarak, bu açıdan, eylem planlamasında belli bir esneklik payı bırakılır.
9- Eylem planlamasında, bütün ihtimaller dikkate alınır, olası kötü durumlar hesaba katılır ve bu temelde ek
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verilir.
9- Eylem keĢfini bitirdikten sonra dönerken, orada
uygun bir noktaya gözcü bırakılması ve bu temelde hedefin anı anına izlenmesi yöntemi esas alınır.
10- Eylem keĢfi sonucunda, göreve gidenlerden, faaliyete iliĢkin olarak, hem genel bir raporun, hem de ayrı
ayrı bireysel raporların alınması esastır.
11- Eylem keĢfinin, özellikle düĢmanın gizli tedbirlerini açığa çıkarmak amacıyla uygun yollardan elde
edile- bilecek istihbari bilgilerle desteklenmesi esastır.
3- Eylemde planlama, güç düzenlenmesi
ve hazırlık
1- KeĢif sonuçlarının, yönetim içerisinde ayrıntılı bir
Ģekilde tartıĢılması ve bu temelde yetkin bir eylem planlamasına ulaĢılması esastır.
2- Eylem planlamasının kabataslak değil, en ince ayrıntılı hususlarına dahi açıklık getirir derecede kapsamlı
yapılması Ģarttır. Her bir eylem grubunun tek tek belirlenmesi, zaman unsuru, her grup ve silahın konumlanacağı yer ve rolü, her grubun hareket noktasından hedefe
kadar olan mesafenin hesaplanması, hedef içindeki düĢman noktaları, her noktadaki düĢman gücünün sayısı ve
silah durumu, düĢman mevzileri arasındaki mesafe vb.
tüm hususlar, planlamada net bir Ģekilde yer alır.
3- Eylem planlamasında saldırı, savunma, yol kesme,
pusu vb. grupların yanısıra, takviye ve yedek gruplar,
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planlamalar hazırlanır.
10- Yönelinecek eylem hedefinin özelliklerine uygun
bir güç düzenlemesinin yapılması esas alınır. Herkesin
yeteneğine, psikolojik yapısına ve tecrübe durumuna
gö- re sağlıklı ve dengeli bir güç düzenlemesi Ģarttır.
11- Eylem yönetiminin sağlam ve net bir biçimde
oluĢturulması ve eylem koordinesinin ise tek elde toplanması esastır.
12- Yönelinecek eylem için, gerekli olan silah düzenlemesi, eylemin kapsamını ve niteliği ile eylem gücünde
yer alan savaĢçı ve komuta yapısının özelliklerine
uygun bir tarzda ve merkezi düzeyde yapılması kuralı
iĢletile- rek gerçekleĢtirilir.
13- Yönetimin hazırlamıĢ olduğu eylem planının, gerekli zaman ayrılarak, yapının görüĢ ve önerilerine sunulması esastır. Bunu yapmamak suç kapsamına girer.
Özellikle her eylem grubunun oynayacağı rol ve somut
görevler, detaylı bir biçimde kavratılır. Bunun sonucunda, eylem planı, eğer gerekiyorsa, yapının görüĢ ve önerileri doğrultusunda değiĢikliklere uğratılır.
14- Eğer gerekiyor ve imkanlar elveriyorsa, önce yönelinecek eylemin provası yapılır.
15- Eyleme giderken ve dönerken, düĢmanın top,
doçka vb. ağır silah atıĢlarıyla helikopter ve uçak
saldırı- ları göz önünde bulundurularak, yürüyüĢ,
toplanma ve dağılma, irtibat sistemi vb. açılardan buna
uygun bir ha- reket tarzı belirlenir ve uygulanır.

16- Eyleme giderken ve dönerken, düĢman mayınlarından korunmak için gerekli tedbirler (dedektör taĢımak, taĢ ve kaya üzerinde yürümek, tek iz takip etmek
vb.) etkili bir Ģekilde alınır.
17- Eyleme giderken ve dönerken, düĢmanın kendi
ağır silahlarını ayarlama ve pusu kurma ihtimalinin olduğu yol, tepe ve su baĢlarının kullanılmamasına dikkat
edilir.
18- Eylem anından hemen önce, yönelinen hedefteki
düĢman mevzileri ve diğer noktalarının, birliğin bir veya
daha fazla yöneticisi tarafıdan, planlama çerçevesinde
son bir kez gözden geçirilmesi esas alınır.
19- Eyleme yönelmeden önce bütün silahlar son bir
kez kontrol edilir.
4- Eylem veya çatıĢmada koordinasyon
1- Her eylem ve çatıĢmada, tüm güç ve süreçlerin,
baĢtan sona kadar, “eylem koordinatörü” sıfatıyla, oradaki en üst düzeyde görevli komutanın yönetim ve
dene- timi altında olması Ģarttır. ġu veya bu nedenle
kuralın dıĢına çıkarak, eylem, çatıĢma koordinasyon görevini daha
alt düzeydeki bir komutana devretmek veya boĢta bırakmak suç kapsamına girer.
2- Eylem-çatıĢma koordinatörü, eylem-çatıĢma sahasını iyi bilmek ve mevcut plana göre güçleri doğru mevzilendirmekle sorumludur.
3- Eylem-çatıĢma koordinatörü, hangi birimin ne za-

man nasıl hareket edeceğini doğru tespit etmek ve bunu
kavratmakla yükümlüdür.
4- Eylem-çatıĢma koordinatörü, eylem-çatıĢma yerinin ne çok uzağında ve ne de ortasında konumlanır. Aksine eylem-çatıĢma saatini ve atıĢların tümünü, eğer bu
olmuyorsa, mümkün olan en geniĢ kesimini bizzat görebileceği ve denetleyebileceği hakim bir yerde üslenmeyi
esas alır. Böyle elveriĢli bir yerde konumlanmıĢ olarak,
buradan baĢta saldırı gruplarını anı anına izlemek olmak
üzere, eylem-çatıĢmanın gidiĢatını sürekli bir biçimde
takip etmek, bütün süreçlere tam hakim olmak ve temelde kendi güçlerini yönetip koordine etmekle sorumludur.
5- Her eylemin, ancak ona koordinatörlük eden kiĢinin emriyle baĢlatılması ve geri çekilmenin de aynı tarzda yapılması esastır. Eylem koordinatörü aksi durumların ortaya çıkması halinde, eğer gerekiyorsa, eylemi iptal
etmek ya da erken geri çekilme kararını çıkarmakla yetkili ve sorumludur. Ġnisiyatif dahilinde geliĢen her türlü
çatıĢma içinde aynı iĢleyiĢ tarzı esastır.
6- Eylem-çatıĢma koordinatörünün, gerekli olduğunda, ihtiyaç duyulan yere aktarmak üzere, kendi denetimi
altında sürekli bir biçimde sağlık birimi, müdahale ve
takviye kuvvetleri gibi grupları bulundurması Ģarttır.
7- Eylem-çatıĢma koordinatörü, hareketli-koordineli
savaĢ esprisine uygun bir tarzda ve imkanlar elverdiğince yakın gruplar baĢta olmak üzere, çevredeki tüm savaĢ
güçleriyle iliĢkiye geçmek ve bu temelde onlarla daya-
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nıĢma içinde olmak, koordineli ve ortak hareket düzenlemek vb. açılardan gerekli bütün görevleri yerine getirmekle sorumludur.
8- Eylem-çatıĢma koordinatörü, eylem ya da çatıĢma
içinde gerektiğinde tek tek, gerektiğinde ise grup grup
olacak Ģekilde güçlerin kaydırılması, mevzi değiĢtirilmesi, birleĢtirilmesi, geri çekilmesi vb. hareketleriyle yeni
cephelerin açılması, bazı cephelerin bırakılması vb. taktik uygulamaları, somut duruma göre doğru bir tarzda
düzenler.
9- Eylem-çatıĢma koordinatörü, eylem ya da çatıĢma
sırasında, herhangi bir yerde aksaklık çıkması durumunda, oraya inisiyatör bir biçimde zaman geçirmeksizin
müdahale ederek, gerekli tedbiri alır.
10- Eylem-çatıĢma koordinatörü, eylem ya da çatıĢma sırasında ortaya çıkacak herhangi olumsuz bir duruma karĢı anında inisiyatif koymak, bu temelde panik ve
ĢaĢkınlığın yaĢanmasına meydan vermemekle sorumludur.
11- Eylem ve çatıĢma sırasında herhangi bir birimin
görevini yerine getirmemesi, saldırı veya geri çekilme
hareketinin plansız yapılması ya da gruptan kopmaların
olması halinde, bundan direkt eylem-çatıĢma koordinatörü sorumludur. Eylem-çatıĢma koordinatörü, bu tür geliĢmeler vuku bulduğunda, önceden almıĢ olduğu ek
ted- birlerle doğan boĢluğu doldurmayı ve durumu
düzeltme- yi esas alır. Bu temelde eylem-çatıĢma
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koordinatörü, ey-
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lem ya da çatıĢma sırasında herhangi bir komutan veya
savaĢçısının kararsız ve yetersiz davrandığını tespit ederse, ona yönelik tedbirler almaktan sorumluyken, eğer
söz konusu kiĢi bir komutansa, onu anında görevinden
alma yetkisine de sahiptir.
12- Eylem-çatıĢma koordinatörü, eylem veya
çatıĢma esnasında tüm güçlerin ortak ve uyumlu
hareketini sağ- lamakla sorumludur. Gruplar arasında
doğru bağlantı ve iliĢki sisteminin kurulmasını
sağlayarak, yanlıĢlıkla bir- birlerine zarar verebilecek
durumların (birbirleriyle ça- tıĢmak, kaza ile birbirini
vurmak vb.) ortaya çıkmasına izin vermemekle
sorumludur.
13- Eylem-çatıĢma koordinatörü, eylem ve çatıĢma
sonrası geri çekilmenin, plana ya da değiĢen koĢullara
göre sağlıklı ve emniyetli bir Ģekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınması temelinde bunun
örgütlen- mesini yetkince yapar. Tüm güçlerin son ana
kadar dü- zenli bir Ģekilde geri çekilmesinde, Ģehit ve
yaralıların, diğer malzemelerin koĢulların elverdiği
azami düzeyde götürülmesini sağlamaktan kendisi
sorumldur. EylemçatıĢma koordinatörü, bu temelde, üslenmiĢ olduğu yeri
erken terketmeden söz konusu görevlere yönelik
komuta ve denetim rolünü oynamayı esas alır.
14- Eylem-çatıĢma koordinatörü, kendi grupları ve
çevre güçlerle muhabereyi aksatmadan sonuna kadar
sürdürmeyi ve ilgili yerlere sürekli gerçek bilgiler
aktar- mayı esas alır.
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15- Eylem-çatıĢma koordinatörü ve genelde komutan,
sürekli düĢmanı izleyerek onu zayıf halkalarından yakalamak, boĢluklarından yararlanmak, savaĢta fırsatçı olma
ve bu temelde gereken taktik yaratıcılığı üstün bir Ģekilde gösterme tarzını esas alır.
5- Eylemde komutan ve savaĢçı
1- Her komutan, eylem ve çatıĢmalarda gücün konumlandırılması, yönlendirilmesi, baĢarılı kılınması, korunması ve geri çektirilmesinde rolünü doğru ve etkin
bir Ģekilde oynamayı esas alır.
2- Komutan, eylem ve çatıĢmalarda, plana uygun
ola- rak kendi somut görevlerine bağlı kalır ve planın
mutlak surette yaĢama geçirilmesi için gerekli yetenek,
cesaret ve ısrarlı tutumu gösterir. Bu anlamda, eylemçalıĢma sürecine, planlamada belirlenmiĢ çerçevede
bizzat katı- lım göstererek, etkinlik ve hakimiyetini
üstün bir Ģekilde ortaya çıkarır.
3- Komutanın eylem veya çatıĢmadaki yeri, mutlaka
ya en önde giderek çarpıĢmaya katılması ya da geride
kalarak kendisini etkisiz kılması değil, aksine, eylem
ve- ya çatıĢmanın örgütlü, kurallı ve baĢarılı bir Ģekilde
gerçekleĢtirilmesi için, somut durum neyi gerektiriyorsa öyle davranmasıdır.
4- Komutan, profesyonel savaĢçılığı kendisiyle sınırlı
tutmayarak, bu özelliği kendi birliğinin tümüne hakim
kılmakla sorumludur. Komutanın öncelikle görevi, ken146

disine bağlı tüm savaĢçıların, savaĢ kurallarına yetkince
uymasını sağlamak ve bu temelde girilen eylem veya
ça- tıĢmaların emniyet içinde gerçekleĢtirilmesini
sağlama almaktır.
5- Eylem-çatıĢmada komutan, saldırının planlı, örgütlü ve yetkin bir vuruĢ tarzıyla gerçekleĢtirilmesini, bizzat
o anda, kendisini yönlendiriciliği, uyanıklığı ve uyarıcılığıyla sağlar. Engel tanımaz, saldırır ve sonuç alıcı vuruĢ tarzıyla mutlak surette hedefine ulaĢmayı esas alır.
6- Eylem ve çatıĢma sonucunda komutan, izlenecek
hareket tarzını ve ulaĢılması gereken hedefi doğru
tespit ederek, geri çekilmenin örgütlü, savunmalı ve
kayıpsız bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesini esas alır.
7- Komutanın, tüm eylem ve çatıĢma süreçlerinde,
yüksek bir mukayese gücüyle ani ve keskin kararlar almakta üstün bir yetenek göstermesi esastır.
8- Eylem ve çatıĢmada, eylem-çatıĢma koordinatörü
dahil, her grup komutanının bir yardımcısının olması ve
herhangi bir Ģahadet ya da komutayı sürdüremeyecek
yaralanma durumunda bu yardımcının otomatikmen komutanın yerine geçmesi esastır.
9- SavaĢçı, her zaman, “savaĢçının devrimci
sorumlu- luk açısından, temelde komutandan farkı
yoktur” bilinci ve duyarlılığı içinde hareket etmekle
sorumludur.
10- SavaĢçı, eylem ve çatıĢmada, kendisine verilmiĢ
olan görevi, en baĢarılı bir biçimde yerine getirmekle
yükümlüdür.
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11- SavaĢçı, eylem ve çatıĢma sırasında, komutanın
kendisine verdiği emir-talimatlar tartıĢmasız bir biçimde
ve hatta doğruluğunu ve yanlıĢlığını düĢünmeden, hızla
uygulamakla yükümlüdür.
12- SavaĢçı, eylem ve çatıĢmada doğan boĢlukları
fır- sat varsa komutanın emirleri doğrultusunda, buna
fırsat yoksa doğrudan kendi inisiyatifiyle ve hızlı bir
biçimde doldurmakla sorumludur.
13- SavaĢçı, eylem ve çatıĢmada ortaya çıkabilecek
panik ve ĢaĢkınlık hallerine karĢı hızla inisiyatif koyarak, üstün bir fedakarlık ve cesaret örneğiyle, yaĢanan
durumu düzeltmeyi esas alır.
14- SavaĢçı, eylem ve çatıĢmada, Ģehit ve yaralılara
en yüksek değeri veren bir tarzda yaklaĢarak, onlara sahip çıkmak ve korumakla yükümlüdür. Bu anlamda olanakları sonuna kadar koruyarak, Ģehitleri kaldırmak ve
defnetmek, yaralıları ise kurtarmak ve korumak anlayıĢıyla hareket eder.
6- Saldırı
1- “Günümüzün geliĢkin savaĢ koĢulları nedeniyle eski saldırı taktiklerinde köklü değiĢiklikler yapmak zorunludur” yönergesine göre hareket edilir.
2- Saldırı yapılacak düĢman hedefinin keĢfi, bütün
yönleriyle yetkince yapılır. Bu temelde saldırı hedefinde
bulunan düĢman güçlerin yoğunluğu ve aldığı tedbirler,
etraflı ve doğru bir Ģekilde tespit edilir.
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3- Saldırı için, keĢif sonuçları temelinde, gerçekçi ve
sıkı bir planlama yapılır.
4- Saldırı için, doğru bir güç düzenlemesinin yapılması esastır. BileĢimin, karakteri açısından saldırı hareketi için en uygun olan elemanlardan meydana getirilmesi Ģarttır.
5- Saldırı gücünün örgütlendirilmesi, yapılan saldırının çapına ve yönelinen hedefin özelliklerine göre
doğru bir Ģekilde yapılır. Hedefe yönelecek bileĢimin
sayısı ne eksik, ne fazla, tam tespit edilir. Her kiĢi ve
silahın oy- nayacağı rol doğru bir Ģekilde belirlenir.
Takviye saldırı gücünün, yeterli bir bileĢim ve
örgütlülükle, en yakın bir yerde ve saniye saniye tetikte
beklemesi esas alınır.
6- Saldırının üzerinde yapıldığı arazinin özellikleri
dikkate alınır ve ondan yaratıcı bir biçimde yararlanılır.
7- Saldırının tarzı, yönelinen hedefine ve arazinin
özelliklerini göre, hangisi sonuç alıcı olacaksa, o
Ģekilde doğru tespit edilir. Sızma tarzında gizli saldırı
biçimini mi uygulanacağı, hedef, savunma güçleri
tarafından, uzaktan ağır silahlarla yarı yarıya imha
edildikten sonra saldırıyı baĢlatma Ģeklinin mi hayata
geçirileceği, yoksa baĢka bir yönteme mi
baĢvurulacağı, titizlikle ve kesin olarak belirlenir.
8- Saldırı gücü, yapılacak hareket için önceden
ruhen hazırlanır; tüm hususlar hiçbir muğlaklığa yer
vermeye- cek bir açıklıkla kavratılır.
9- Saldırı hareketinden eylemin baĢlatılacağına kadar
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olan süreçte izlenecek olan hareket tarzının esasları, net
bir biçimde belirlenir. Bu süreç için gerekli olan tüm hazırlıkların örgütlenmesi yetkin bir Ģekilde yapılır.
10- Saldırı hareketinde, gizlilik kuralı, baĢtan sona
kadar, tüm titizliğiyle uygulanır. Bunun için gerekli olan
tüm tedbirler etkin bir Ģekilde alınır. Bu temelde hareketin açığa çıkmaması ve sabote olmaması açısından gerekli emniyet ve güvence içine alınması sağlanır.
11- Saldırı hareketinde, zaman ayarlaması doğru bir
Ģekilde yapılır. Hem hareketin genel süreci ve hem de
her safhası için yaklaĢık bir zaman süresi biçilir. Saldırı
hareketinin her safhasında uygulanacak tempo, doğru bir
Ģekilde tespit edilir. Saldırının baĢlamasından sonraki
süreç için, tempo olarak “mümkün olan en yüksek surette ve hiçbir tereddütlü tavır ve tutuma yer vermeden hedefe ulaĢma” tarzı esas alınır.
12- Saldırı hareketinde, saldırı anının baĢlamasıyla,
sonuç alıcı vuruĢ tarzı ve yüksek ateĢ gücünün tutturulması, yüksek ateĢ gücünün, hedefe varana kadar kesilmeksizin sürdürülmesi ve düĢman kuvvetlerine hiçbir biçimde karĢı ateĢ fırsatı vermeden, hedefin imha edilmesi
esastır.
13- Her saldırı komutanı, kendi gücünün, saldırı
hare- ketinden sonuç almak için gereken esasların
örgütlülük, gizlilik, sürat, yüksek ateĢ gücü, keskin
vuruĢ tarzı, “yok etme ve hakim olma” yaklaĢımı
olduğunun bilinciyle düzenlemek ve hazırlamakla
sorumludur.

7- Geri çekilme
1- Her türlü eylem ve çatıĢmada durum ne olursa olsun, her koĢul altında geri çekilme hazırlıklarını yapmak
esastır. Eylem veya çatıĢmayı yürüten gücün yönetimi,
baĢta geri çekilme hattının tespit edilip, bunun için gereken tedbirlerin alınması hususu olmak üzere önceden,
bu konuda ihtiyaç duyulan örgütlenmeyi yapmakla
sorum- ludur.
2- Her zaman, “geri çekilme bir kaçıĢ değil, gücü korumak ve tekrar saldırı konumunu elde etmek için yapılan bir harekettir” anlayıĢıyla davranılır.
3- Geri çekilme hareketinde, güç psikolojik ve moral
açıdan buna önceden hazırlanır.
4- Her türlü geri çekilmeyi düzenli ve örgütlü bir Ģekilde yapmak esastır. Bu konuda izlenecek tarz ise, kademeli ve savunmalı geri çekilme biçimidir.
5- Geri çekilme hareketi için gerçekçi bir planlama
yapılır. Ġzlenecek hareket tarzı ve gidilecek mekan net
bir biçimde belirlenir. Gerekli olan tüm hususlar, bütün
yapıya iyice kavratılır.
6- Geri çekilmenin emniyet içinde yapılması için hazırlanmıĢ olan planın gerektirdiği tüm tedbirler alınır.
7- Geri çekilme sürecinde, düĢmanı oyalama ve yanıltma taktiklerine baĢvurulur.
8- Geri çekilme yapılırken, süratli hareket etmenin
önemli olduğu bilinci içinde, eğer somut durum gerektiriyorsa hızlı manevralar tarzında buna baĢvurmak Ģarttır.
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9- Geri çekilme sırasında tüm güçlerin, planlandığı
gibi, belli bir düzen içinde ve birbirleriyle koordineli bir
Ģekilde hareket etmeleri Ģarttır. Tüm güçler, hareket esnasında karĢılıklı bir Ģekilde ortak uyumu sağlamaya,
birbirinden kopmamaya ve birbirini korumaya azami
dikkat göstermekle sorumludurlar.
10- Geri çekilme sırasında manga, takım, bölük ve diğer temeldeki askeri yürüyüĢ düzeni, öncü, artçı, sayım
vb. güvenlik önlemiyle birlikte korunarak uygulanır. Bu
temelde hiçbir baĢıboĢluğa fırsat vermeden tüm birimlerin kendi içinde örgütlü ve hakim bir tarzda geri çekilmesi sağlanır.
11- Küçük ve orta çaplı geri çekilmelerde tüm çevre
kuvvetler ve genel geri çekilmelerde ise bütün çevre bölgeler, geri çekilme yapan güce gerekli desteği vermekle
yükümlü olup, geri çekilmenin sağlıklı ve emniyet içinde
gerçekleĢmesinde sorumluluk payına sahiptirler. Bunun
için, geri çekilme sırasında gerekli irtibatların karĢılıklı bir
Ģekilde kurularak, koordineli hareket tarzının yaratılması
ve geri çekilme hattının bütünen emniyete alınması için
çevre, bölge ya da kuvvetlerin faaliyete geçmesi Ģarttır.

152

www.theirwords.org

151

7. BÖLÜM
DEĞERLERE YAKLAġIM
Yüce emeğin yoğunlaĢmıĢ birikimi ve bileĢkesi olan
değerlerimizin baĢında, halkımızın yurtsever özünden
süzülerek ortaya çıkmıĢ olan, ilerici insanlığın onurunu
temsil eden, tüm insanlığın ve halkımızın bu temelde çıkarlarını korumak, geliĢtirmek ve kazanmak için partimiz PKK öncülüğünde yürütülen ulusal kurtuluĢ savaĢımında, en amansız koĢullarda hiçbir ikircikliğe düĢmeden, kanlarının son damlasına kadar direnerek, savaĢarak, partimiz PKK'nin direniĢ ruhunu kiĢiliklerinde temsil ederek, yaĢamın her alanında bunu baĢararak, özgürlük savaĢımızın zirvesine ulaĢan varlık nedenimiz, inanç
ve ilham kaynağımız, en kutsal, en büyük değerlerimiz
olan Ģehitlerimiz gelir.
Partimizde değerleri yaratan insanın kendisi en
büyük değerdir. Bu nedenle tüm değerler bileĢiminin en
zirve- deki temsilcisi Parti Önderliği'dir. Bu bilinçle
özgürlük savaĢı çizgimizin ödünsüz, ilkeli savuncusu,
takipçisi ve eylemcisi olan partiye, Ģehitlere, halka ve
ilerici insanlığa karĢı sorumluluk üstlenen ve verilen sözlerin
153

gerekle- rini her düzeyde yerine getiren değerlerimizi
bir bütün olarak korumak, geliĢtirmek ve büyütmek
için savaĢan

152

www.theirwords.org

153

devrimci savaĢımızın her düzeydeki kadro ve savaĢçısı
önde gelen değerlerimizdir.
Genel anlamda tüm devrimci savaĢ sorularımızı, yolumuza ıĢık tutarak aydınlatan, her yönüyle açığa çıkaran, Parti Önderliği'nin yaptığı çözümleme ve talimatlarını her yönüyle kavrayıp özümsemenin, özellikle savaĢımızın geldiği bu aĢamada ne kadar tarihi bir anlama
sahip olduğu kendiliğinden anlaĢılmaktadır. Bunsuz savaĢın bu yakıcı döneminde bir arpa boyu kadar yol alınmadığı, alınamayacağı gibi ayakta kalmanın da söz konusu olmayacağı ortadadır. Genelde tüm değerlere sahip
çıkmanın, yaratmanın, geliĢtirmenin, kazanmanın ve geleceğe mal etmenin yolu, bu değerlerin her yönüyle kavranıp bilince çıkarılmasından ve gereklerini mutlaka yerine getirilmesinden geçer.
Partimizde uğruna büyük çaba ve emeklerin sarf edildiği, bunca bedellerin ödenerek kanlar ve canlar pahasına, bir bütün olarak bitiĢe, tükeniĢe, giderek yok oluĢ ve
baĢaĢağı gidiĢten bizleri, parti ve halk olarak yeniden diriliĢ ve baĢarı yolunda geri dönüĢü olmayan bir sürece,
düzeye ulaĢtıran manevi değerlerimizin bir diğer yanını
oluĢturan maddi (silah, cephane, para vb.) değerlerimiz
olmaktadır. Özgücünden baĢka hiçbir desteği, dayanağı
olmadığı, en zorlu koĢullar ortamında bir silah ve bir
mermiyi mücadelemizin hizmetine sunmak için, Parti
Önderliğimizin sonsuz çabaları, yine örgüt çalıĢmalarının aksatılmaması için Haki KARER yoldaĢın bizzat iĢ154

Önümüzdeki dönemde özellikle pratik sahada bu tür
anlayıĢ, tutum ve davranıĢların bir daha ortaya çıkmaması ve geliĢip hayatiyet bulmaması doğru anlayıĢın her
yönüyle egemen kılınmasıyla mümkündür. Bunun için:
A- ġehitlere iliĢkin
1- Parti ortamlarımızda gerçekleĢtirilecek toplantı, etkinlik vb. çalıĢmalara baĢlamadan önce Ģehitlerimiz için
saygı duruĢunun yapılması.
2- ġehitlerimizin ay, hafta ve günleri olan 18 Mayıs,
14 Temmuz, 21-28 Mart Kahramanlık Haftası'nın
anılması için tören vb. yapılması.
3- ġehitler için eyalet, bölgeler bünyesinde, uygun
alanlarda Ģehitliklerin yapılmasının, koĢullar elverdikçe
Ģehitlerin buralarda defnedilmesini sağlamak.
4- Ġmkan dahilinde savaĢta Ģehit düĢen arkadaĢların
bırakılmaması.
5- ġehit düĢen arkadaĢlar hakkında bilgi almak, sicillerini oluĢturarak, zamanında bağlı oldukları birliklere
bildirmek, yoksa gereken araĢtırmayı yapıp kamuoyuna
açıklamak.
6- Ġmkanlar dahilinde eyalet bünyesinde ilgili yazılı,
anı vb.'ni içeren yazıları yayınlamak, periyodik bir dergi
çıkarmak ve Ģehitler albümünü oluĢturmak.
7- ġehitler için birliklerde cenaze merasimlerinin düzenlenmesi, ulaĢılamayan ortamlarda bunun için tören,
yürüyüĢ
vb. örgütlemek.
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çilik yaparak kazandığı maddi değerleri mücadelemizin
hizmetine nasıl sunduğu, bu anlamıyla ne kadar güçlü
bir temelin atıldığı ve bu temellerin üzerinde ne denli
geliĢmelerin yaratıldığı, savaĢımızın bugünkü ulaĢtığı
düzey, bu güçlü temellerin sayesinde olmuĢtur. Yaratılan
bunca maddi imkanların kızgın savaĢ ortamında yaratılması daha büyük bir anlam ve değer ifade etmektedir.
Partimiz de, en ufak bir değerin yaratılmasında büyük
çaba, emek ve bedellerini ödeyen Ģehitlerimizin bizzat
kendi kanlarıyla Ģekillendirdiği ve bizlere emanet ettikleri değerler bütünüdür.
Özgürlüğünü partimizin öncülüğünde yürütülen ulusal kurtuluĢ savaĢımında gören, inanan ve bu kutsal davaya her koĢul altında maddi, manevi, tüm güç ve olanaklarını adamaktan ve katmaktan çekinmeyen devrimimizin temel değerlerinden biri de halkımız olmaktadır.
Bütün bu gerçeklerden hareketle geçmiĢ mücadele
pratiğimizde değerlere yaklaĢımda çeĢitli yanlıĢ yaklaĢım ve anlayıĢların ortaya çıktığı bilinmektedir. Özellikle bu 5. Kongre sürecinde tüm çıplaklığıyla ortaya
çıkar- tıldı. Dayatılan her türden ucuz, keyfi ve hoyratça
yaklaĢımın yanısıra devrim ve savaĢ çıkarları doğrultusundan
ziyade bireysel yaĢamını örgütlemek, değerleri yaratmak, geliĢtirmek, kazanmak yerine tüketme, var olan değerlerin üzerinde oturma, ucuz, keyfi, basit, hoyratça
kullanma vb. yaklaĢımlar ortaya çıkarılmıĢ ve her yönüyle mahkum edilmiĢtir.
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8- Tüm askeri birlikleri Ģehitlerin isimleriyle adlandırmak.
9- ġehit düĢen yoldaĢların ailelerinin zamanında bilgilendirilmelerinin sağlanması (mektup, bildiri, mesaj,
telefon vb.).
10- DüĢmanın bazı direniĢ yerlerine taktıkları suni
isimlerin yerine direniĢ Ģehitlerimizin isimlerini vermek.
11- ġehitler için Ģiir, türkü ve kültürel ürünlerin yaratılması, geliĢtirilmesi.
12- ġehitlerin ailelerine sahip çıkmak, dayanıĢmalarını sağlamak, onları özgün örgütlülüklerine kavuĢturmak,
muhtaç olanlara gereken yardımı sağlamak.
13- ġehitlerimizin çocuklarına sahip çıkılarak imkanlar dahilinde korumak, eğitmek ve gereken sahipliği
yapmak.
B- Yaralılara iliĢkin
1- SavaĢ meydanlarında herhangi bir yaralanma
vb.'nin tedbirlerini önceden almak.
2- SavaĢ ortamında yaralı arkadaĢları bırakmamak,
yapılması gereken ilk yardımı yapmak, yoksa bunu sağlamak için her türlü çaba içerisinde olmak.
3- ġehit ve yaralıları taĢıma konusunda sağlık ekiplerince yapıyı eğitmek.
4- Her birlik, manga, birim vb. ilk yardım, sağlık
malzemesi çantalarının oluĢturulması.
5- Yaralıların zamanında varsa hastane vb. yerlere,

yoksa daha uygun alanlara derhal taĢınması, sağlığı için
gereken her türlü yardımın yapılması.
6- Yaralı yoldaĢlara yaklaĢımda bulundukları durum,
psikolojik ortam vb. dikkate alınarak özenle, ilgiyle yaklaĢmak.
7- SavaĢ dıĢı kalan arkadaĢların uygun alanlarda değerlendirilmesi.
C- Kadro ve savaĢçıya iliĢkin
1- Partimizin olduğu kadar halkımızın da temel değerleri ve özgürlüğün teminatı olan kadro ve savaĢçı yapımızın kolay kazanılmadığını bilerek, ucuz harcanmamasına özen göstermek ve her türlü tedbirini geliĢtirmek.
2- Kadro ve savaĢçıların görevlendirilmesi de isabetli, geliĢtirici, kazandırıcı bir esasta olmalı, uzun süre
bel- li alanlarda tıkanan veya baĢarılı olanların yer ve
alan değiĢiklikleriyle bunu çözerek geliĢtiriciliği
sağlamak.
3- Kadro ve savaĢçı yapımıza her türden hesapçı vb.
yaklaĢımlarla yaklaĢılıp tüketici olmamak.
4- Kadronun potansiyelini, yetenek ve kabiliyetini iyi
tespit etmek, buna göre düzenlemek ve en iyi Ģekilde
devrimin hizmetinde değerlendirip geliĢimini sağlamak.
5- GeliĢmeleri Ģahsında tıkatan kiĢiliklerde ısrar yerine, geliĢmeye aday olanlara Ģans tanımak ve geliĢtirmek.
6- Kadro ve savaĢçıların pratik yaĢamda geliĢen
değiĢim-dönüĢüm, belirleyici olumlu-olumsuz özellikle158

değerlerin bilinen yerlerini sorumlu kiĢilere göstermek.
2- Silah, cephane, lojistik vb. gibi değerleri israf
etmeden yerinde kullanmak.
3- Para vb. değerleri fazla miktarda kendi üzerinde
taĢımamak, zamanında uygun alanlara veya bağlı
olunan birliklere aktarmak.
4- Silah ve cephane alımında, malzemeler alınmadan
fazla peĢin para vermemek.
5- Partinin maddi değerlerini bireysel çıkar doğrultusunda kullanmamak.
6- Yapılan her türlü harcamaların, gelir ve giderlerinin hesabını tutmak.
7- Parti bilgisi dıĢında iĢletme, yatırımı vb. gibi faaliyetleri yapmamak.
vergilendirmeye iliĢkin
Vergilendirmeyi (bağıĢ, ceza, yatırım vb.) parti anlayıĢına uygun düĢecek bir çerçevede yapmak.
F- Halka yaklaĢıma iliĢkin
1- Halkın ulusal direniĢ temelindeki yeni yaĢamını,
örgütsel, siyasal, eylemsel, kültürel, ekonomik vb. bir
bütün olarak örgütlemek, geliĢtirmek ve sürekliliğini
sağlamak.
2- Halkı kendi öz yönetimine kavuĢturarak, kendisini
yönetecek düzeye getirmek.
3- Halkı kazanma ve mevcut iliĢkileri koruma ve ge-
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rini sicillerine iĢlemek, geliĢmeye aday olanları önermek
ve geliĢimini sağlamak.
7- Kadro ve savaĢçıları, partinin ideolojik-politik, örgütsel, askeri alanlarda doğru bir tarzda eğitmek veya
eğitimlerini sağlamak.
8- Kadroları aynı zamanda birer eğitim gücüne ulaĢtırmak, buna aday olanları tespit etmek, yapıyı eğitecek
güce, düzeye ulaĢtırmak.
D- Parti Önderliği'nin talimat
ve çözümlemelerine iliĢkin
1- Parti Önderliği'nin çözümleme ve talimatlarına zamanında ulaĢmak, tüm birliklere ulaĢtırmak, eğitim materyali olarak özüne uygun bir Ģekilde özümsetmek ve
kavratmak.
2- Parti Önderliği'nin çözümleme ve talimatlarını, birer tarihi belge olduğundan dolayı doğru bir Ģekilde yazıp çoğaltmak ve korumak.
3- Yapıya kavratmada, özüne ters düĢmeden olduğu
gibi yapıya aktarmak.
4- Parti Önderliği'nin halka yönelik çağrı, çözümleme
vb. zamanında halka ulaĢtırmak ve kavratmak.
E- Maddi değerlere iliĢkin:
1- Partinin maddi (cephane, silah, lojistik vb.) değerlerinin en az takım komutanı düzeyindeki arkadaĢlar tarafından depolanması, saklanması ve korunması, görev
yerlerinin değiĢiminde veya alanların değiĢiminde maddi
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liĢtirmede partinin kitle çizgisini ikna temelinde benimseterek uygulatmak.
4- Halkta vatan, toprak, kimlik sevgisini geliĢtirmek.
Bu temelde ulusal kültür birikimlerini geliĢtirip zenginleĢtirmek.
5- Halkların düĢmanlığını körükleyen her türden yaklaĢımı mahkum etmek. Bu temelde halkların kardeĢliğini, enternasyonalist dayanıĢmayı sağlamak.
6- Halkın ulusal birliğini zedeleyen, aĢiretsel, kabilesel, ailesel, bireysel çeliĢkilerini çözümleyerek ulusal
bütünlüğünü sağlamak.
7- Halkın inanç, örf, adet, gelenek ve göreneklerine,
ahlaki kurallarına saygılı olmak.
8- Halka karĢı onur kırıcı, düĢürücü (küfür, dayak
vb.) davranıĢları suç olarak bilmek ve bundan kaçınmak.
9- Her koĢul altında halkı korumak, ucuz kullanmamak, deĢifre etmemek,
10- Halkın göç etme vb. durumlarından sonra geride
kalan (bağ, bahçe vb.) değerleri korumak, bunları uygun
biçimlerde savaĢın hizmetine sunmak.
11- Halkın mücadelemize sunduğu tüm maddi değerleri doğru kullanmak, bunları mümkün oldukça izinli,
ikna ve gönüllülük temelinde almak ve karĢılığını vermek.
12- Halk direniĢi ve ulusal bayramların, ulusal bilinçte doğru yer edinmesi ve halkın bu bilinçle sahiplenmesini sağlayarak, ulusa mal etmek.

13- Halkın direnme geleneğini yaĢatmak için, tarihteki halk önderlerinin ve Ģehitlerin yazı, kartpostal vb. geliĢtirilip tanıtılması.
14- Halkımızın direniĢ kaleleri niteliğindeki, köy, Ģehir vb. yerleĢim yerlerindeki direniĢlerine sahip çıkılarak, kahramanlık ünvanlarını vermek.

8. BÖLÜM
ESĠRLĠK STATüSü vE ESĠRLERE YAKLAġIM
1- SavaĢ içinde düĢman ordusuna mensup subay, asker, polis vb. kiĢiler, ulusal kurtuluĢ güçlerimizce ele geçirilmesi durumunda esir statüsü kapsamına girerler.
2- Ulusal kurtuluĢ savaĢımıza karĢı düĢman safında
yer alan Kürt kökenli asker ve polislerin yanısıra Kürdistanlı iĢbirlikçiler, ajanlar, çeteler vb. kiĢiler esir statüsü
kapsamına girmezler.
3- Esir kapsamına girmeyenler, ulusal kurtuluĢ mücadelemizin yasaların göre iĢleme tabi tutulurlar.
4- Esir alınan düĢman askerleri sorgulanmaya alınırlar.
5- Sorgulama esnasında hiçbir onur kırıcı, aĢağılayıcı
söz ve fiiliyatta bulunulmaz, iĢkence vb. uygulamalar
yapılmaz, tersi durumlar suç kapsamına girer.
6- Esir alınanların durumlarıyla ilgili olarak aileleri
ve ilgili uluslararası kuruluĢlar bilgilendirilir.
7- Hasta ve yaralıların tedavileri imkanlar dahilinde
yapılır.
8- Esirler, imkanlar varsa, diğer tutuklulardan ayrı tutulurlar.
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9- Günlük iliĢkiler, belirlenen görevlilerce yürütülür.
Nöbetçilerin ve diğer görevli olmayan kiĢilerin esirlerle
iliĢkileri yasaktır.
10- Esir alınan askerlere rütbelerine göre örneğin teğmen, üsteğmen, yüzbaĢı diye hitap edilir.
11- Cenevre SözleĢmesi'nin savaĢ esirlerine iliĢkin
hükümlerinin gerekleri, ulusal kurtuluĢ güçlerimizce yerine getirilir.
Esir alınırken dikkat edilmesi gerken husular:
1- SavaĢta teslim olmak isteyen kiĢiler, eğer aldatıcı
bir durumları yoksa esir alınmalıdırlar. Gerekçeler ileri
sürülerek keyfi davranılamaz.
2- Teslim olacak kiĢi ve kiĢilerin elleri havaya kaldırılarak, kendilerine verilecek komut çerçevesinde bu
sağlanır.
3- Üstleri, yere yüzüstü yatırılarak, kolları ve bacakları açık bir Ģekilde aranır. En fazla iki-üç kiĢi bu iĢlemi
yaparken, diğerleri uygun yerlerde mevzilenerek güvenlik tedbirlerini alırlar.
4- Esir alındıktan hemen sonra bir üst komutan bilgilendirilir.
5- Esir alınanların elleri arkadan çaprazlama bağlanarak, güvenilir bir alana ulaĢtırılmaları sağlanır.
6- Yolculuk boyunca birbirleriyle iliĢkiye geçmelerine ve konuĢmalarına izin verilmez, hiçbir istekleri yerine
getirilmez. Zaruri ihtiyaçları uygun bir zaman ve yerde
güvenlik tedbirleri altında giderilir.
164
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7- Ġhmalkarlık, duyarsızlık, keyfiyet vb. tutumlardan
kaçınılır.
8- Sayıları fazla ise, bir esir bir savaĢçı biçiminde ve
uygun güvenlik tedbirleri alındıktan sonra götürülürler.
9- Esirin Ģahsi eĢyaları, kağıt, kalem, defter, para vb.
alınır ve kayda geçirilir, iyi korunur. Bu eĢyaları savaĢçı
ve komutanlar ne alabilir, ne de tahrip edebilirler.
10- Esirlerin özgür bırakılmaları durumunda, Ģahsi
eĢyalar sahiplerine iade edilir.
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9. BÖLÜM
SüC vE CEZA
A- Suç statüleri:
Ordu saflarında iĢlenen suçlar 3 (üç) statüde ele alınırlar:
a) SavaĢ suçları
b) Adi suçlar
c) Disiplin suçları
Durumlar ına göre bu suçlar dan bazıları A skeri
Mahkeme'de görüĢülüp, ceza kararlarına bağlanırlar. Bazıları ise birlik, birim veya alan yönetimleriyle yapı toplantılarında ele alınıp cezai uygulamalara tabi tutulurlar.
B- Askeri mahkemelerin bakacağı suçlar
1- Ordu içinde düĢman ajanı olmak.
2- Ordu aleyhine çalıĢmak.
3- Devrime ve orduya düĢmanlık temelinde ihanete
yönelmek.
4- Ordu içinde bozgunculuk ve yıkıcılık yapmak.
5- SavaĢta parti (PKK) taktiğini boĢa çıkarmak.
6- Eylemi sabote etmek.
7- Partinin (PKK) yüce değerlerine yanlıĢ yaklaĢmak,
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23- Sapık iliĢkilere girmek.
24- Kendi birliğinden baĢka bir birliğe tek baĢına veya toplu halde kaçmak.
25- Ordu saflarında yoz iliĢki içine girmek veya bunu
geliĢtirmek.
26- BaĢkalarına ahlak dıĢı davranıĢlarda bulunmak
ve sarkıntılık yapmak.
27- Esir ve tutuklulara parti çizgisi dıĢında yaklaĢmak
ve kötü muamele etmek vb.
Yukarıdaki suçlar, savaĢ suçları ve adi suçlar olup
birlik, birim veya alan yönetimleriyle, yapı toplantılarında ele alınıp sonuca bağlanamazlar. Bu suçlar, ortaya
çıktıkları yerde yönetim kararı dahilinde, durumlarına
göre askeri mahkemelere gönderilirler.
C- Yönetimlerde ve yapı toplantılarında
ele alınacak suçlar
A- Birinci dereceden olanlar
1- Emir ve talimatları yerine getirmemek, karĢı gelmek ve ihlal etmek.
2- Talimatları zamanında vermemek, yanlıĢ ve zayıf
talimat vermek.
3- Talimatları özüne ters bir biçimde kendine göre
yorumlayarak uygulamak.
4- Emir ve talimatları zamanında yerine getirmemek.
5- Raporunu zamanında vermemek ve yanlıĢ, yanıltıcı rapor vermek.

hakaret ve saygısızlık etmek.
8- Parti (PKK) ve ordunun temel durumlarına yanlıĢ
yaklaĢmak, hakaret ve saygısızlık etmek.
9- Ordu yaĢamını siyasi açıdan yozlaĢtırmak.
10- SavaĢa askeri ve siyasi açıdan büyük zararlar
ver- mek veya böyle zararların ortaya çıkmasına neden
olan sonuçlara yol açmak.
11- Yersiz Ģahadetlere neden olmak.
12- Parti (PKK) ve ordu sırlarını dıĢarı sızdırmak.
13- Ordudan toplu halde firar etmek ve toplu halde
fi- rar için örgütleme içine girmek.
14- Ordudan firar etmek ve firara hazırlanmak.
15- Ġmkanlar elverdiği halde Ģehit ve yaralılara sahip
çıkmamak.
16- Bilinçli veya kazayla adam vurmak.
17- Parti (PKK) ve halkın değerleriyle oynamak, halkın namusuna kötü yaklaĢmak.
18- Halkın canına ve malına zarar vermek.
19- Halk içinde, parti (PKK) ve ordu aleyhine tahribatlara yol açmak.
20- Orduya, miktarı büyük olan maddi zararlar vermek veya böylesi suçların ortaya çıkmasına neden olmak.
21- SavaĢ dıĢı kalabilmek için kendini vurmak.
22- SavaĢ dıĢı kalabilmek için, kendini iflah olmaz
bir biçimde dayatmak (kendini yere atmak, kendini deliliğe vurmak ve yalandan hasta göstermek vb.).
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6- Görevlerine sadık kalmamak ve yerine getirmemek.
7- Göreve karĢı itirazcı yaklaĢmak.
8- Komutana ve yönetime karĢı gelmek.
9- Eylemde rolünü oynamamak ve eylemin boĢa çıkmasında pay sahibi olmak.
10- ÇatıĢma ve eylemlerde verilen emirleri yerine getirmemek.
11- Eylem, çatıĢma ve geri çekilmelerde panik yaratmak, moral bozucu davranıĢlarda bulunmak ve disiplinsizlik yapmak.
12- Pusuda ve çatıĢmada mevzilerde açık hareket etmek.
13- Talimat olmadan mevzisini ve yerini terk etmek.
14- ÇatıĢma, eylem vb.lerinde tutması gereken yeri
veya mevziyi zamanında tutmamak ve sudan gerekçeler
ileri sürmek.
15- Eylem ve çatıĢmalarda imkanlar olduğu halde geri çekilmeyi zamanında ve düzenli yapmamak.
16- Eylem planını yapıya açıklamamak ve kavratmamak.
17- Yeterince hazırlık ve keĢif yapmadan yapıyı
eyle- me yöneltmek.
18- Eylem ve çatıĢmalarda bireyci davranarak yoldaĢını ve kendi savaĢ çıkarını beklemeden onları bırakarak
geri çekilmek.
19- Koordineli savaĢın gereği olarak, zor durumda
169

www.theirwords.org

olan diğer birliklere gerekli yardımı yapmamak, bu konuda gerekli irtibat vb. açılardan görevlerini yerine getirmede hantal, isteksiz ve duyarsız davranmak.
20- Birliklerde toplantı ve tekmilleri zamanında ve
kurallarına göre yapmamak, aĢırı bir Ģekilde ihlal etmek.
21- Ordu yaĢamında moral bozucu tutum ve davranıĢlar içine girmek.
22- Ordu karĢısında açık ve dürüst olmamak.
23- Yönetim toplantılarında ve genelde gizli kalması
gereken bilgileri etrafa yaymak.
24- Halk içinde parti (PKK) ve orduyu doğru temsil
etmemek, tavır, tutum ve davranıĢlarıyla bu konuda
halkta yanlıĢ değerlendirme ve izlenimlerin oluĢmasına
neden olmak.
25- Halk içinde basit, bireysel, çıkarcı ve kendini yaĢatıcı davranıĢ ve yaĢam tarzı içine girmek.
26- YanıbaĢında yapılan veya kendisinin haberdar olduğu bozguncu tutum vb.'lerini yönetime zamanında
bil- dirmemek, parti (PKK) ve orduya zarar verilmesine
en- gel olmamak.
27- Terfi ve tayinlerde bireyci, keyfi, ahbap-çavuĢça,
tasarrufçu vb. hareket etmek; terfi-tayini, kiĢilere yönelik hesapçı yaklaĢımlarına alet etmek, araç olarak kullanmak.
28- YoldaĢlık iliĢkilerini ihlal ederek, yoldaĢını düĢürücü tutum ve pratikler içine girmek, kinci ve intikamcı
davranmak.
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43- DüĢmanın hava keĢifleri sırasında veya gizli davranılması gereken yerlerde açık hareket etmek.
44- Nöbetçi subaylığı görevine duyarsız yaklaĢmak,
bunu bir rahatlama zamanı olarak görmek, bu görev sırasında yaĢam ve yapı üzerinde tam denetim kurmamak.
45- KeĢiflerde açık hareket etmek.
46- YürüyüĢte komutan olarak kendi grubuna sahip
çıkmamak, gerekli denetimi sağlamamak, grubunu düzenli yürütmemek.
47- Öncü ve keĢifsiz yola çıkmak.
48- Kendi birliğini, tehlikeye açık bir Ģekilde deĢifre
olan, düĢmana hedef olan vb. yerlerde yürütmek, konaklandırmak ve bekletmek.
49- YürüyüĢte ve konaklama yerinde gerekli güvenlik
tedbirlerini almamak.
50- Kendi birliğini tempolu bir Ģekilde yürütememek
ve bu nedenle gücün yıpranmasına yol açmak.
51- Ordu içinde hırsızlık yapmak.
52- Ordu içinde adam dövmek.
53- Ordu içinde içki ve uyuĢturucu kullanmak.
Bu suçlara karĢı düĢen cezalar
1- 1 (bir) ile 20 (yirmi) gün arasında silahsızlandırma.
2- 1 (bir) ile 15 (onbeĢ) gün arasında tecrit.
3- 1 (bir) ile 15 (onbeĢ) gün arasında hapis.
4- 1 (bir) ile 15 (onbeĢ) gün arasında keyfi ihtiyaçlardan men etmek.
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29- Silahını ve teçhizatını kaybetmek.
30- Patlayıcı, bomba vb. ile oynamak, ikinci emniyet
(hortum vb.) takmadan bomba taĢımak.
31- Silahın ağzına lüzumsuz yere keyfi mermi sürmek ve emniyeti kapatmamak, silahın ağzında mermi
unutmak.
32- Kalabalık ortamda uluorta silah açmak, silahla
oynamak.
33- Ġzinsiz yere silah açmak, temizlemek için tüm silahları birden açmak, silah açıp temizlemede diğer kuralları yerine getirmemek.
34- Ordu değerlerine zarar vermek.
35- BaĢkasına silah çekmek.
36- BaĢkasına iftira atmak.
37- Nöbette uyumak.
38- Tepeye geç gitmek ve tepe keĢfini iyi yapmamak.
39- Tepede güvenlik tedbirlerini gerektiği gibi almamak.
40- Devriyedeyken görevini sorumlu bir Ģekilde yerine getirmemek, geçiĢtirmek, açık hareket etmek ve
diğer devriye kurallarını ihlal etmek.
41- Telsiz muhaberesinde önemli konularda açık konuĢmak.
42- Tehlikeli veya keĢfi yapılmamıĢ yerlerde ateĢ
yakmak, duman çıkarmak vb. deĢifre edici tutumlar içine girmek.
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5- 1 (bir) ile 15 (onbeĢ) gün arasında zorunlu hizmet
(mutfakçılık, pratik görevlere gitmek vb.).
6- 1 (bir ) gün ile 1 (bir) hafta arasında nöbet ve diğer
güvenlik konulu yaptırımlar.
7- Üst kurumların onayı ile görevden almak.
8- Üst kurumların onayı ile terfi düĢürmek vd.
B- Ġkinci dereceden suçlar
1- Görevine karĢı isteksiz ve duyarsız yaklaĢmak.
2- Herhangi bir günlük göreve tek kiĢi veya iki kiĢi
göndermek.
3- KiĢileri göreve gönderirken, görevi kavratmamak
ve gerekli hazırlıkları sağlatmamak, diğer görev kurallarını ihlal etmek.
4- Silahına ve diğer ordu malzemelerine karĢı duyarsız yaklaĢmak.
5- Ġzinsiz ve boĢ yere mermi sıkmak.
6- Gizliliği ihlal etmek.
7- ArĢiv belgelerini koruma ve gizliliğini sağlamada
duyarsız olmak.
8- Depoları gizlilik kurallarına uymadan açık yer ve
Ģekillerde yapmak, sağlam yapmamak, onarım hususuna
dikkat etmemek.
9- Nöbette duyarsız ve dikkatsiz olmak.
10- Nöbette teçhizatını çıkarmak.
11- Nöbette sigara içmek, müzik dinlemek, yüksek
sesle konuĢmak, yemek vb. yemek, nöbet yerini terk et-

mek, gece ateĢ yakmak vb.
12- Nöbete zamanında gitmemek.
13- Tepeye giderken gerekli ağır silahları ve diğer
malzemeleri götürmemek.
14- Üs yerinde gerekli sığınak, kanal, mevzi
vb.'lerini ilk elden yapmamak.
15- Yol yürüyüĢünde gizlilik kurallarını ihlal etmek
(ateĢ, ıĢık yakmak, müzik vb. dinlemek, türkü söylemek
vb).
16- Yol yürüyüĢlerinde habersiz bir Ģekilde yürüyüĢ
kolundan ayrılmak.
17- Göreve giderken veya rastgele, gereksiz yere
baĢ- kasının silahını almak.
18- Ġzinsiz bir Ģekilde silah ve teçhizatını değiĢtirmek.
19- YürüyüĢ sırasında üst üste yığılmak, komutanın
emri olmadan su baĢlarında durmak ve su içmek.
20- YürüyüĢte kendi sırasını bozmak, kolon dıĢında
yürümek.
21- Telsiz muhaberesinde gereksiz yere ve üslupsuz
konuĢmak, sohbet etmek ve düĢmanla irtibata girmek.
22- Telsizi temiz ve bakımlı kullanmamak, duyarsız
yaklaĢmak, kırmak, tahrip etmek, cihazla oynamak.
23- Telsiz muhaberesinde gerektiği halde Ģifreli konuĢmamak, açık muhabere etmek.
24- Telsiz muhaberesinde verilen notları zamanında
gerekli yere aktarmamak, irtibatı zamanında ve gerektiği
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36- YoldaĢını ve yönetimi boĢa çıkarıcı tutum ve davranıĢlar içine girmek.
37- BaĢkalarının çalıĢmalarını engellemek ve zaman
kaybına yol açacak tutum ve davranıĢlar içine girmek.
38- BaĢkasının herhangi bir suç durumu içine girmesine seyirci kalmak ve ona engel olmak için çaba göstermemek.
39- YoldaĢına imkanları olduğu halde yardımcı
olma- mak.
40- Kendini eğitmemek ve zamanını çarçur etmek.
41- YoldaĢları arasında ayrımcılık yapmak.
42- Tüketim maddelerinin dağıtımından ihtiyaçların
karĢılanmasında ayrımcı ve tasarrufçu davranmak.
43- Nedensiz yere ve sudan gerekçelerle eğitim toplantılarına girmemek, kaytarmacı davranmak.
44- Komutan-yönetici olarak eğitim faaliyetlerini zamanında ve mümkün olan verimlilikte örgütleyip yapmamak, aksatmak.
45- Kolektif çalıĢmaya gelmemek ve bu temelde zarar verici olmak.
46- Toplantılarda iç disiplin kurallarını ihlal etmek.
47- Yanında parti, disiplin dıĢı tutum, davranıĢlar içine girildiğinde, dedikodu yapıldığında, buna ses çıkarmamak, müdahale etmemek ve gerekli yerlere zamanında bildirmemek.
48- Zimmetindeki ordu eĢyalarını korumamak ve
kaybetmek.
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gibi sağlamamak veya yanlıĢ aktarmak.
25- Geri çekilmelerde ve diğer hallerde (nokta değiĢtirme vb.) terk edilen yerde askeri malzeme, eĢya vb. bırakmak.
26- Geri çekilmelerde fedakarlık göstermeyip kendini
birliğe veya arkadaĢlarına yük etmek.
27- Günlük yaĢam ve görevler karĢısında çıkarcı davranmak ve kendini geride tutmak.
28- Ordu yaĢamında bireycilik ve dedikoduculuk
yapmak.
29- Ordu yaĢamında laçka ve ahbap-çavuĢ iliĢkilerini
geliĢtirmek.
30- Komutan ve yönetime saygısızlık etmek.
31- Ordu yaĢamında, parti (PKK) ahlakına uymayan
üslup ve sohbetler içine girmek.
32- YoldaĢlık iliĢkilerini ihlal etmek, yoldaĢını küçük
düĢürücü ve teĢhir edici söz ve davranıĢta bulunmak,
kendi savaĢçısına karĢı bastırmacı, sekter, bencil, ağavari vb. yaklaĢmak.
33- Yetkisine dayanarak kendisini diğer ordu üyelerinden ayrı tutmak, ihtiyaç vb. konularda kendisine ayrıcalık tanımak.
34- Ordu yaĢamında üslupsuz ve zarar verici tartıĢmalar içine girmek.
35- Hareket halinde kaldırılması zorunlu ihtiyaç
mad- delerini kaldırmamak, reddetmek ve bu temelde
sorun
çıkarmak.
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49- Mutfak görevine duyarsız yaklaĢmak, yemeği
yakmak, ekmek, un vb. malzemeleri telef etmek, zamanında ekmek ve yemeği çıkarmamak.
50- Ġzinsiz yere mutfağa girmek, eĢya almak, görevlileri meĢgul etmek, sohbet yerine çevirmek.
51- BaĢkasına ait olan malzemeleri almak.
52- BaĢkalarına hakaret ve küfür etmek, üslupsuzca
yaklaĢmak.
53- Bulunduğu ortama maddi zarar vermek.
54- Ordu yaĢamında müsrif davranmak.
55- Çevresini rahatsız edici tutum ve davranıĢlar içine girmek.
56- Yalan söylemek.
57- Ordu içinde saç-sakal uzatmak, tespih çekmek,
aksesuar takmak, yakası açık dolaĢmak, sivil elbise giymek vb..
58- Ġmkanlar olduğu halde temizliğe dikkat
etmemek, kirli-pasaklı dolaĢmak.
59- YerleĢik noktalarda etrafı temiz tutmaya dikkat
etmemek, sağa-sola rastgele eĢya (paket vb.) ve
parlayan maddeler atmak.
Bu suçlara karĢılık düĢen cezalar
1- 1 (bir) gün ile 1 (bir) hafta arasında silahsızlandırma.
2- 1 (bir) ile 5 (beĢ) gün arasında tecrit.
3- 1 (bir) ile 3 (üç) gün arasında keyfi ihtiyaçlardan
men etmek.

4- 1 (bir) ile 5 (beĢ) gün arasında zorunlu hizmet
(mufakçılık, pratik görevlere gitme vb.).
5- 1 (bir) ile 3 (üç) gün arasında nöbet ve diğer güvenlik konulu yaptırımlar.
6- Uyarı cezası.
7- TeĢhir etme.
8- Rapor yazma, özeleĢtiri verme vd.
C- Bu sınıflamada ele alınan yukarıdaki 1 ve 2. dereceden disiplin suçları ve adi suçlar, çıktıkları yerlerde,
oranın yönetimi (birlik, birim veya alan yönetimi) veya
yapı toplantısı tarafından ele alınıp durumlarına göre,
üstte belirtilen ceza kategorileri çerçevinde cezalara
çarptırılırlar.
Bu sınıflamada yer alan birinci derecedeki disiplin
suçları ve adi suçlar, ısrarla tekrarlanmaları veya ağır sonuçlar yaratmaları halinde, bunlar mahkemelik suçlar
haline gelirler. Bu durumda suçlu kiĢi veya kiĢiler, ilgili
yönetimin toplantı kararı sonucu, iĢlemiĢ oldukları suç
bildirimleri ile birlikte askeri mahkemelere sevk edilirler.
D- Askeri mahkemelere sevk edilen bütün suçlu kiĢi
veya kiĢilerle birlikte, iĢlenen suç hakkındaki bilgi ve
belgeler ile ilgili yönetimin, bu konudaki görüĢ ve
öneri- lerini içeren kapsamlı bir rapor gönderilir.
E- Askeri mahkemelere sevkedilen suçlu kiĢi veya
kiĢilerin, kendi birlik ve birimleri ile iliĢkileri kesilir ve
olay, artık ordunun yargı müdahalesi altına girer.
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F- Bu yönetmelikteki bütün kural ve hususları ihlal
etmek suç kapsamına girer ve durumlarına göre suçlu
olanlar cezai yaptırımlara tabi tutulurlar.
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