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İÇİNDEKİLER
* Önderliğe İlişkin
*HPG’nin Yeniden Yapılanmasına İlişkin
*Uluslararası Hukuk ve Terörizme İlişkin
*Savaşta Uyulması Gereken Kurallara İlişkin
*Çeteciliğe İlişkin
*YJA- Star Örgütlenmesine İlişkin
* Şehitlere Ve Değerlere İlişkin
*Sağlığa İlişkin

DEMOKRATİK-EKOLOJİK VE CİNSİYET ÖZGÜRLÜKÇÜ TOPLUM PARADİGMASININ
YAŞAMSALLAŞTIRILMASI VE
ÖNDERLİĞE İLİŞKİN
Dünya toplum sistemi tarihsel, siyasal, sosyal, ekonomik vb. açıdan gelmiş olduğu
aşamada iflası yaşamaktadır. Tekniğin, bilimin, hukukun, ahlakın, sanatın korkunç kar ve
iktidar hırsıyla devletçi egemen zihniyetin hizmetinde kullanılması, doğa ve insan-toplum
yaşamında büyük tahribatlara ve yabancılaşmaya yol açmıştır. Sistem güçlendikçe kadın
üzerindeki baskılar ve istismarlar artmış, kadın sorunu tam bir kaosa dönüşmüştür. ‘Kadının
çözülmesi toplumun çözülmesine, toplumun çözülmesi sistemin çözülmesine yol
açmaktadır.’
Devletçi egemen sisteme karşı moral değerlerle birlikte verilmesi gereken zihniyet
savaşımı, kadın üzerindeki tahakkümün doğa üzerindeki tahakkümle bağını kurarak
demokratik, ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigması temelinde olmalıdır.
‘Uygarlığımız sınıf, cins, etnik ve kültürel tahakkümlü yapısı yerine, halkların komünal
demokratik değerlerini taşıyan, cins özgürlüğüne açılan, etnik-ulusal baskıyı aşan ve
kültürel da
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yanışmayı esas alan tarihi bir aşama olarak küresel demokratik uygarlığa dönüşebilir.’
21. yüzyıla, Önderliğin geliştirdiği Bir Halkı Savunmak adlı eserinde demokratik ekolojik
ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigması ışığında girilirken, özgür insan kimliğini temsil
eden Başkan Apo, gelinen çağda insanlığın yaşadığı sosyal, siyasal, ekonomik, etnik ve
kültürel sorunların çözümünü formüle etmiştir. Yine HPG’ye atfedilen Bir Halkı Savunmak
kitabında, hiyerarşi ve egemenliğin temsili olan devletçi zihniyeti yıkıp yerine kurulacak olan
halkların özgürlüğünü temsil eden demokratik konfederalizm, başta Ortadoğu halkları olmak
üzere, tüm dünya halklarına bir çözüm olarak sunulmuştur.
30 yılı aşkın bir mücadele mirasına sahip olan Apocu hareket, yeni uygarlıksal
gelişmeleri yaratmaya aday olan çağımızın ideolojik kimliğini temsil etme iddiasını, geçmişten
aldığı birikimlerle, Kemal Pir ve Beritan ruhuyla Apocu çizgide ısrarın güçlü bir temsilcisi
olarak yükseltmektedir.
Özgürlük hareketimizin ideolojik-politik yapılanması, stratejik-taktik esasları ve
Önderliğimizin her döneme ilişkin kapsamlı çözümleme ve perspektifleri, her türlü gelişime
imkanı sunan zenginlikte ve içerikte olmasına rağmen, doğru ve yaratıcı
biçimde tam olarak hayata geçirilememiş, üstlenilen görevler yerine getirilememiştir. İçten
ve dıştan gelişen tüm saldırılara karşı Önderliğimizin üstün öngörüsü ve yoğun çabalarıyla
mücadele çizgimiz korunmuş, mevcut düzeye ulaştırılmıştır. Önderliğimize tasfiyecilikle
mücadelede yeterince destek olmayan ‘Yetersiz yoldaşlık’, Önderliğin egemen devletlerin ve
giderek emperyalist çıkar çevrelerinin hedefi haline gelmesine neden olmuştur.
Önderlik şahsında ifadeye kavuşan gerçeklik, milyonların emeği, binlerce şehidin
kahramanlığı ve on binlerce militanın fedakarlığı ve çabasıdır. Uluslararası birçok gücün
mücadelemizi ve onun ideolojisini bu kadar tehlikeli görmesi ve bu paralelde Önderliğimize
yönelmesinin temel nedeni, mücadelemizin ideolojik yapılanmasını kendi varlıkları açısından
ciddi bir tehlike olarak görmeleridir. Bunun bilinciyle Önderliğimizin yarattığı yaşam ve
ideolojiyi özümseme, bunun gereklerini yerine getirme, koruma, geliştirme, tüm ordu
yapısının en büyük sorumluluğudur. Mücadelemizi zafere götürecek olan yegane gerçeklik.
Önderliğimizin esaret koşullarında bulunduğu İmralı’da geliştirdiği tüm savunmaların
bileşkesi ve 21. yüzyılda halkların kurtuluş manifestosu olan Bir Halkı Savunmak çizgisinde
doğru ve güçlü bir örgütleme gücüne
kavuşmak ve bu noktada Önderliğimizin etrafında kenetlenerek mücadeleyi yükseltmektir.
Devlet oluşumuyla birlikte komünal dayanışmacı toplum yaşamının çözülmesiyle,
savaşçı iktidar gücün ve çeteci, aşiretçi şiddetin gelişimi dayanılmaz bir hal almıştır. Bu
noktada da toplumun meşru savunma hakkı doğmaktadır. Meşru savunma stratejisi
temelinde mücadele etmeyi, demokratik, ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü yaşam ölçülerini
benimseyen ulusal ordumuz HPG, Başkan Apo’nun ve Kürt halkının yaşam teminatıdır. Kürt
halkının özgürlük mücadelesini inkar ve imha temelinde tasfiye etmeyi hedefleyen statükocu
güçler karşısında HPG, Kürt halkının meşru savunma hakkını askeri ve siyasi anlamda en
yetkin şekilde kullanacaktır. Bu noktada barışın ve demokrasinin önünde engel teşkil edecek
her türlü gerici zihniyetle mücadele etmeyi en temel ve kutsal bir görev olarak esas
almaktadır. Bu açıdan 1 Haziran hamlesiyle başlatılan aktif meşru savunma çizgisinde,
halkımızın tüm kazanımlarını korumak ve kollamak, demokratik-ekolojik ve cinsiyet
özgürlükçü toplum paradigmasını esas alarak ordu içerisinde hakim kılmak, aktif meşru
savunma çizgisine göre doğru bir mevzilenme ve güçlü bir askeri duruşu
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ortaya çıkarmak tüm HPG militanları için bir zorunluluktur.
Bunun için;
1. HPG, Demokratik Konfederalizm Önderliği Başkan Apo’nun özgürlüğünü Kürt
halkının özgürlüğü olarak algılar ve Başkan Apo’ya yönelik gerçekleştirilen her türlü yaklaşımı
savaş ve barış gerekçesi olarak görür. Bu temelde her HPG militanının fedai ruhu ve
duyarlılığını en üst düzeyde tutarak bu tür yönelimler karşısında hiçbir engel tanımadan
cevap olmasını ve bunu süreklileştirip geliştirmesini,
2. Her HPG militanının Apocu ruhla Kemal Pir çizgisine bağlılığı ve Beritan çizgisinde
direnişçiliği kendisine temel ilke edinmesini,
3. Her HPG militanının, Demokratik Konfederalizm Önderi Başkan Apo’ya yönelik
uygulanan ağır tecrit koşullarına karşı Apocu fedai ruhuyla meşru savunma temelinde her
türlü eylemi geliştirmesi ve bundan kendini sorumlu görmesini,
4. Demokratik, ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigması öncülüğünde
ordulaşma çalışmalarında meşru savunma stratejisinin esas alınmasını,
5. Yeniden yapılanma önünde engel oluşturan devletçi iktidarcı temeldeki hiyerarşik
zihniyetin ürünü olan yetkici anlayışlara karşı mücadele yürütülmesini; bu temelde
benmerkezciliğin, demokratikleşmenin önünde engel olan her türlü yönetim ve komuta
tarzının mahkum edilmesini,
6. Hiyerarşiyi reddetme adına ordunun görev ve sorumluluklarından kaçan,
demokrasiyi kendine göre yorumlayan, bireyciliği, dar grup ilişkilerini ve keyfiyeti
meşrulaştırarak orduyu zayıflatan dağıtıcı eğilimlerin mahkum edilmesini,
7. Yeni paradigma ışığında orduda gelişmesi gereken değişim-dönüşüm anlayışı
karşısında tutucu yaklaşan her türlü tutumun mahkum edilmesini,
8. Önderliğe karşı geliştirilen her türden karalama ve saldırıya karşı güçlü ideolojik bir
mücadelenin esas alınmasını,
9. Hiyerarşik toplumun yarattığı benmerkezci zihniyetin sonucu olarak gelişen insanın
kendine ve doğaya karşı yabancılaşmasına karşı durulmasını; komünal toplum özüne
dönüşün esas alınmasını,
10. Apocu harekete karşı gelişecek bozguncu, tasfiyeci, provokatif yaklaşımlara ve
işbirlikçi teslimiyetçi ihanet odaklarına karşı mücadele yürütülmesini; bunun için meşru
savunma çizgisinin
doğru ve yerinde uygulanmasını sağlayacak sağlam bir askeri duruş içerisinde olunmasını,
11. Önderliğin görüşme notlarının yapı tarafından tartışılmasıyla birlikte ortaya çıkan
öneri ve görüşlerin bir üst kuruma iletilmesini,
12. Önderliğin genel çözümleme ve perspektiflerinin derlenip CD’leştirilerek ordu
yapımız için temel eğitim materyali haline getirilmesini,
a. Savunma ve Önderlik çözümlemelerinin tercüme edilerek güce dağıtılmasını,
b. 15 Şubat ve 4 Nisan münasebetiyle tüm yapının şiir, mektup, makale vb. yazı
yazmaya teşvik edilmesini ve bunların kitaplaştırılıp yayınlanmasını,
karar altına alır.
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HPG’de Yeniden Yapılanmaya İlişkin
Özgürlük mücadelemiz her açıdan demokratik-ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum
paradigması ekseninde yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Otuz yılı aşkın kapsamlı
mücadele sürecinde yaratılan değerlerin zirveleştiği yeni paradigma ışığında askeri, siyasal ve
örgütsel olarak kendini yeniden yapılandırarak demokratik mücadelede bir aşama yaratmak
kadar, demokratik toplumun öncü modelini de oluşturma iddiasındadır.
Önderliğimiz ve halkımız başta olmak üzere; tüm mücadele değerlerimize karşı
yürütülen inkar ve imha politikaları daha da yoğunlaştırılarak devam etmektedir. Bunlar
gerilla örgütü olarak varlığımızın gerekçesi olmak kadar, eşit ve özgür bir geleceğin
yaratılmasının teminatı olan HPG’nin meşru nedenlere dayalı olarak varlığını geliştirecektir.
Bu da Önderliğimizin teorik çerçevesini geniş bir temelde koyduğu 21. yüzyılın karakterine
uygun bir şekilde sınıflı toplumun klasik, hiyerarşik sistemini aşan bir örgütlenmeyle devam
edecektir. Sürecin genel esprisine uygun politik ve askeri bir örgütlenme düzeyiyle caydırıcı
bir güç olan HPG, değerlerimize karşı gelişecek saldırılar
karşısında meşru savunma görevini bundan sonra da sürdürecektir.
HPG’nin diğer ordu modellerine alternatif bir amaç ve zihniyet üzerine geliştiği açıktır.
Bu nedenle değişim ve dönüşümü güçlü kılmak, eski zihniyete ait askerlik tarzı ve düşünce
yapısını aşarak yeni paradigma ekseninde bir gerilla örgütü yaratmak yeniden yapılanmanın
temel esaslarını oluşturmaktadır.
Bunun için;
1.
HPG’nin, yönetmeliğini gözden geçirerek yapılan değişiklikler temelinde yeniden
yapılanmayı tamamlamasını,
2.
Genel Komutanlığa bağlı Dersim, Botan, Amed saha komutanlıkları ve Zağros,
Metina ve Xakurke alanlarında da alt karargah örgütlenme sisteminin sürdürülmesini,
3. Güney Kürdistan’da HPG’nin meşru savunma görevini daha etkin bir şekilde yerine
getirmesi için biri Gare’de, diğeri de Kandil’de olmak üzere alt karargah örgütlenmesine
gidilmesini,
4.
HAK oluşumuna son verilmesine ilişkin HAK II. Konferansı’nda alınan karar
doğrultusunda Doğu güçlerinin HPG Doğu Kürdistan güçleri biçiminde yeniden
yapılandırılmasını,
5. Güneybatı Kürdistan’da HPG’nin meşru savunma görevini yerine getirebilecek bir
karargah örgütlenmesine gidilmesini,
6. Serhat ve Amanos alanlarının özgün birer eyalet örgütlenmesi ile Anakarargah’a
bağlı olarak çalışmalarını yürütmesini,
7. Tüm HPG üyelerinin kimliğinin çıkartılmasını,
8.
Tüm karargahların iç örgütlenme ve kurumlaşmasının savaş düzenine göre
geliştirilmesi, ağırlaştırılmaması ve her an hareket edebilecek düzeyde disiplin içinde örgütlü
tutulmasını,
karar altına alır.

5
www.theirwords.org

ULUSLARARASI HUKUKUN EVRENSEL İLKELERİNE UYMA VE TERÖRİZME KARŞI
MÜCADELEYE İLİŞKİN
HPG, Kürdistan’daki inkar ve imha siyasetine son vermek, demokratik dönüşümü
sağlamak, demokratik siyasetin önündeki engelleri ortadan kaldırmak, Kürt sorununda
çözümün yollarını açmak ve Ortadoğu’da halkların demokratik özgür birlikteliği için
demokratik-ekolojik toplum paradigmasını hedefler. İmha ve inkar gibi zorunlu haller dışında
şiddet ve savaş yöntemlerine başvurmayı insanlık dışı sayar. Meşru savunma dışındaki her
türlü şiddeti reddederek uluslararası yasaların terörizm olarak kabul ettiği her türlü eylem ve
şiddeti reddedip bunlar karşısında mücadele etmeyi esas alır. Uluslararası alanda tanımlanan
terörizm kadar, ‘Devlet terörizminin’ de tanımlanması ve bununla da mücadelenin
uluslararası yasalarda yer alması için gerekli girişimlerde bulunmak için;
1. HPG, meşru savunma stratejisi temelinde yürüteceği savunma savaşında
uluslararası savaş hukuku kurallarına uymayı taahhüt eder. Bu konuda genel ilkeler düzeyine
ulaşan 1949 tarihli BM Cenevre sözleşmeleri ve ek protokollerinde belirtilen kurallara
uyacağını,
2. Mücadelemizin meşruluk zemininin sağlanması ve yürütülecek savaşımının
uluslararası bir statüye kavuşmasını sağlamak amacıyla uluslararası kuruluş ve devletler
düzeyinde savaşan taraf statüsünün sağlanması için diplomatik girişimlerde bulunulmasını,
3. Bu sözleşmelerle, savaş sırasında uluslararası Kızılhaç komitesinin devreye
girmesinin kabul edilmesini ve bu amaçla üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesini,
4. Kürdistan üzerinde egemen devletlerin adı geçen uluslararası hukuk belgelerini
imzalamamışlarsa imzalamalarını; imzalamışlarsa da bunun gereklerine uygun hareket
etmelerini sağlamak amacıyla uluslararası kurumlar nezdinde gerekli başvuruların
yapılmasını; bu ülkelerde de gerekli başvuruların yapılmasını ve demokratik hukuki
mücadelenin yükseltilmesini,
5. Kürdistan’daki çatışmayı sona erdirip çözüm amacıyla uluslararası kurum ve
kuruluşların yapacakları çift taraflı ateşkes ve diyalog çağrılarına olumlu bakıp bu yönlü
yapılacak her türlü girişimi destekleyerek kendi üzerine düşen yükümlülükleri yerine
getirmesini,
6. İnsan haklarına karşı gerçekleştirilen her türlü saldırının ve meşru savunma
anlayışını aşan
her türlü şiddet anlayışının terörizm olarak değerlendirerek kınanmasını; bu temelde
halkımıza karşı gerçekleştirilen hukuka aykırı saldırıların terörizm olarak kabul edilmesi ve
kınanmasını,
7. Halkımıza yönelik terörist saldırıların uluslararası alanda teşhir edilerek uluslar arası
kurumlar nezdinde buna yönelik girişimlerde bulunulmasını; bu durumlar karşısında
misilleme hakkının saklı tutulmasını,
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8. Egemen, inkarcı, bağnaz ve saldırgan zihniyetin insan haklarına yönelik her türlü
terörist saldırısına karşı ulusal ve uluslararası alanda mücadele etmeyi ve ‘Devlet terörünün’
uluslararası alanda tanımlanması ve tanınması için uluslararası alanda girişimlerde bulunmayı
ve bunlar için işbirliği ve dayanışmaya açık olmayı,
9. Kürdistan’da gerilla ve halka yönelik savaş yasalarına aykırı imha amaçlı saldırıların
araştırılıp belgelenerek uluslararası kamuoyuna sunulması için HPG bünyesinde savaş
suçlarını araştıran bir komitenin oluşturulmasını ve bu tür imha saldırılarına karşı mücadele
etmeyi,
10. Kongra-Gel’in kabul ettiği ve karar altına aldığı savaşta uyulması gereken kurallar
adlı karar tasarısına uyulmasını,
karar altına alır.
SAVAŞTA UYULMASI GEREKEN KURALLAR YÖNETMELİĞİ
Kürt sorunu çözülmemiş bir sorun olarak gündemdeki yerini korumaktadır. Bu durum
neredeyse insanlığın siyasal ve hukuksal düzeyini ortaya koyan önemli bir ölçüttür. Kürtler
varlığı inkar edilen bir halk konumundadır. Uluslararası düzeyde kabul edilen haklar, Kürtler
açısından geçerli sayılmamakta ve sözleşmeler Kürtlere uygulanmamaktadır. Son yüzyılda
Kürtlerin yaşadığı inkar, imha ve asimilasyon politikaları olmuştur. Kürtler hakları inkar
edildiği gibi, dış güçlerin çıkarları doğrultusunda kullanılmış ve Kürt sorunu bir kapana
dönüştürülmüştür. Dili dahil en doğal kültürel ve bireysel haklardan tutalım, tüm siyasal
haklarını kullanması engellenmiştir. Bu nedenle insanlık suçunun en ağırı Kürtlere karşı
işlenmiştir.
Son 20 yıllık savaşın sonuçları, Kürt tarafında yaşanan tahribatı gösterecek düzeydedir.
Beş bini aşan faili meçhul cinayet, 4 bin köyün yakılması, 5 milyon insanın göçertilmesi, 15
bini aşan gerillanın şahadeti tahribatın düzeyini göstermektedir. Bu, Kuzey Kürdistan’da
uygulanan devlet terörünün bilançosudur. Güneybatı Kürdistan’da Kürtlere göçmen
muamelesi yapılmakta, vatandaşlık ve kültürel hakları tanınmamaktadır. İran’da Kürt varlığı kabul edilmekle birlikte; siyasal kimliği
reddedilmekte, kültürel gelişimi engellenmektedir. Irak’ta çözüme doğru gidilmekle birlikte;
bölgenin statükocu devletlerinin, Kürtlerin anayasal kazanımlarını yok etme tehlikesi
sürmektedir. Bu ağır çözümsüzlük ortamında Kürtlerin şiddete yönelmesi anlaşılır olacaktır.
Uluslararası hukuku oluşturan devletler, ulusal ve bölgesel çıkarları nedeniyle Kürdistan’da
son yüzyılda yaşananları görmezden gelmişlerdir. Kendi kaderini belirleme ve meşru
savunma hakkı uluslararası belgelerde yer almasına rağmen, Kürtler için pratik bir adıma
dönüştürülmemiştir.
Kürt tarafı 30 yıllık mücadelesinin muhasebesini yaparak şiddeti devlet kurmak ve
yıkmak temelinde değil, meşru savunma pozisyonunda kullanma ilkesini benimsemiştir.
Demokratik ve barışçıl bir çözümün gelişmesi için ve yine BM Cenevre Sözleşmesi’ne zemin
yaratmak amacıyla, tek taraflı olarak 1998’den bu yana ilan ettiği ateşkesi tek taraflı olarak
sürdürmesine rağmen, Türkiye ve bölge devletleri tarafından olumlu bir yanıt verilmemiştir.
Varlığı ve kültürel hakları inkar edilen bir halkın baş vuracağı savunma savaşı bir seçenek
değil, varlığını, onurunu ve özgür yaşamını koruyacağı bir mecburiyettir.
Nitekim ‘BM Cenevre Sözleşmesi’nde, sömürge rejimi altındaki halkların self
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determinasyon ilkesi uyarınca bağımsızlıklarını kazanma mücadelesi, bir devletin iç
güvenliği sorunu biçiminde değerlendirilmeyip uluslararası ilişkilerde kuvvet
kullanılmasının yasaklanması kapsamında değerlendirilmektedir.’ BM Genel Kurulu, 24. 10.
1970 tarih ve 2625 sayılı kararıyla bunu teyit etmiştir. 12.08.1949 tarihli Cenevre
Sözleşmesi’ne ekin, uluslararası çatışmalara ilişkin 1977 tarihli birinci protokolünün
¼ maddesi, geleceğini kendisi belirleme hakkı çerçevesinde sömürgeci üstünlüğe, yabancı
işgaline ve ırkçı rejimlere karşı mücadele eden halkların, silahlı çatışmasını uluslararası
çatışma olarak değerlendirmektedir. Uluslararası planda kabul edilen birçok sözleşmede
halkların ve grupların hak gaspı durumunda baş vurabileceği yollar silahlı savunmayı da
içermektedir.
Fakat
hiç
kimse
zorunlu
olmadıkça
savaşı
tercih
etmez.
Savaş ancak BM tarafından kabul edilen meşru savunma hakkının kullanılması
çerçevesinde gündeme gelebilir. Meşru savunma, yaşamı ve geleceği tehdit altında olan her
canlı organizma için geçerli olduğu kadar ulus, sınıf, cins, etnik, inanç ve kültürel topluluklar için de geçerlidir. Meşru
savunma hukuksal bir haktır. Hukuk mücadelesi, yaşadığımız çağda gittikçe artan bir ivme
kazanmaktadır. Birey, ulus, sınıf, cins, din ve farklı kültürlere dayalı gruplar, hukuksal açıdan
kazanımlara sahip olmuşlardır. Fakat doğal demokratik hakların kullanılmasına getirilen
kısıtlamalar ve bu yönlü taleplere şiddetle karşılık verilmesi dünyamızın temel
problemlerinden biri olmaktadır. Uluslararası sözleşmeleri imzalayan ülkeler de dahil,
uygulama problemleri yaşanmaktadır. Bu normlar siyasi düzleme endekslenmiştir, halkların
yaşadığı problemlerde aktif bir çözümleyicilik rolü oynayamamaktadır. Bu durumdan
devletlerin çıkar ilişkileri ve uygulamaları sorumludur. Bu nedenle gerek dünyada, gerekse
Ortadoğu’da birçok problem çözümlenememektedir. Kürt sorununun çözümsüzlüğünde de
aynı nedenler etkilidir. Kürdistan’ı işgal altında tutan, dil, kültür, kimlik gibi doğal haklarını
kullanmasına bile fırsat vermeyen, her türlü demokratik hak ve istemini şiddet kullanarak
bastıran ve bu konuda hiçbir hukuk tanımayan rejimler karşısında meşru savunma hakkının
kullanılması kaçınılmazdır.
Kürt tarafı, savaşların derin bir analizini yaparak insanlığa ve doğaya
kaybettirdiklerinden ders çıkarmıştır. Yine geçmiş savaş sürecinde hem tarafımızda, hem de
devlet tarafında ortaya çıkan, amacını aşan, sivillerin ve savaş dışı güçlerin gördüğü zararların
aşılması gerektiğine kanaat getirmiştir. Kürt özgürlük hareketi olarak geçmiş hataların
tekrarına düşmeden, BM Cenevre Sözleşmesi’ne ve Lahey Adalet Divanı kararlarına uymayı
taahhüt ederken, başta Türk devleti olmak üzere Kürt sorunuyla ilgili devletleri de buna
uymaya davet ediyoruz.
Genel Hükümler:
1. Meşru savunma savaşı, temelde doğal demokratik insani hakların kullanılmasına
dönük bir çözüm mücadelesidir. Savaşa, ancak kördüğüm olmuş sorunların çözümüne katkı
sunmak ve politik tıkanıkları açmak için başvurulur. Meşru savunma stratejisinde amaçsız,
fetişleştirilmiş bir şiddet anlayışı yoktur. Aksine meşru savunma siyasi çözümü geliştirecek
hukuka bağlı zorunlu bir mücadele stratejisidir. Tüm canlıların yaşam hakkını gözetir.
Öldürme hedefi ile hareket etmez.
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2. Meşru savunma savaşında devletlerin zor örgütleri, savaş kurumları ve silahlı
güçleriyle buna
destek olan kontra örgütler, fiilen savaşa katılan, savaş rantçılığı yapan, sivil halka yönelen
kurumlar hedeftir.
3. Meşru savunma kapsamında misilleme hakkı vardır. Her halk ulusal, kültürel
değerlerine saldırı ve imha tehdidi karşısında kendini savunma hakkına sahiptir. Saldırılara
karşı misilleme hakkı amacını ve kapsamını aşmadıkça, uluslararası sözleşmelere aykırı
düşmedikçe meşrudur.
4.
Meşru savunma savaşında sivil, savunmasız kesimlerin hedef alınmaması,
korunması ve yaşamlarının güvence altına alınması, savaşta savaş dışı kalmış yaralı ve
esirlerin tedavisi ve can güvenliklerinin sağlanması, bu konuda uluslararası insani örgütler
olan Kızılhaç ve Kızılay gibi kurumların denetimine ve çalışmasına imkan tanınması
sağlanacaktır.
5.
Savaşta uluslararası hukuk denetimi kabul edilecektir. Basın mensuplarının
çalışmaları gözetilecektir.
6. Her iki tarafın da uyacağı bir savaş hukuku çerçevesinde, tarafları bağlayan
bir savaş suçları komisyonunun oluşturulmasına imkan tanınacaktır
7. Savaş suçlarına ilişkin uluslararası hukukun bağlayıcılığı temelinde sivil demokratik
kurumların araştırmalarına açık olunacaktır. Ayrıca sivil
toplum kurumlarının incelemesine de olanak tanınacaktır. İncelemeler esnasında ve
sonrasında sivil demokratik kurumların her türlü can ve mal güvenliği sağlanacaktır.
8. Taraflar kendi içlerinde hak ihlallerini araştırma komisyonu oluşturur.
9. Devletin sınırları içinde gayri nizami güçlerin fiillerinden devlet ve politikaları
sorumludur.
b) Sivillere ve Esirlere Yönelik:
1. Çatışmanın tarafları sivil halkı ve mülkiyetini koruyacak, halkla silahlı güçleri her
zaman birbirinden ayıracaktır. Sivil halk saldırı hedefi olmayacaktır.
2.
Hiçbir gerekçeyle siviller yerlerinden göçertilemeyecek, arazi, yayla ve otlaklara
gitmeleri engellenmeyecektir.
3. Çatışmalara katılan ve katılmayan herkesin kişiliğine, onuruna, inançlarına ve
ibadetine saygı gösterilecektir.
4. Sivil halkın yaşamını sürdürmesi için gerekli olan araçlara saldırılmayacak, gıda
ambargosu uygulanmayacak ve yiyecek stoklarının tahribi yapılmayacaktır.
5.
Savaşta çatışma dışı kalan ya da çatışmalara doğrudan katılmayan kişilerin
yaşamları, bedensel
ve ruhsal bütünlükleri korunacaktır. Ulusal, dinsel, kültürel durumları ne olursa olsun, her
türlü durumda korunacak, ayrım yapılmadan insanca muamele edilecektir.
6. Çocuklar, kadınlar ve yaşlıların korunmasına özen gösterilecektir. Çocukların eğitim
hakkı kısıtlanmayacaktır.
7. On altı yaşın altındakiler silah altına alınmayacaktır ve 18 yaşın altındakiler silahlı
çatışmalara sokulmayacaktır.
8.
Esir alınan savaşçıların ve karşı tarafın otoritesindeki sivillerin yaşamlarına,
onurlarına, kişisel haklarına ve inançlarına saygı gösterilecektir. Bu kişiler her türlü şiddete
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karşı korunacaktır. Aileleriyle haberleşme, görüşme ve yardım alma hakları korunacaktır.
9. Herkes adli güvencelerden yararlanma hakkına sahiptir. Hiç kimse yapmadığı bir
fiilden sorumlu tutulmayacaktır. Hiç kimse bedensel ve ruhsal eziyet ve işkenceye tabi
tutulmayacaktır. Irkçı ve ayrımcı uygulamalara maruz bırakılmayacaktır.
10. Ne şart altında olursa olsun, yargısız cezalandırma yapılmayacaktır. Yine yargısız
infazlar soruşturulup hesabı sorulacaktır.

11. Bireylerin yaşam ve vücut bütünlüğüne saygı gösterilecektir. (Katletme, tecavüz,
sakatlama, işkence ve eziyet yapılmayacaktır.)
12. Rehin alınmayacaktır.
13. İşkence, ırza geçme, fuhşa zorlama gibi suçlar yargılanacaktır.
c) Silahlı Çatışmalara Yönelik:
1. Silah ve imha araçları aşırı kullanılmayacaktır. Gereksiz kayıplara yol açabilecek savaş
araç ve gereçlerinden kaçınılacaktır.
2. Teslim olan ya da değişik nedenlerle çatışma dışı kalan kişiler öldürülmeyecek, zarar
verilmeyecektir.
3. Savaşta yaralı ve hastalar hangi tarafın denetim alanındaysa toplanacak ve tedavi
edilecektir. Kızılhaç ve Kızılay işareti koruma işareti olarak kabul edilecektir.
4. Savaşta ölülere saygı gösterilecektir, cenazelerde tahribat yapılmayacak, basında ve
kamuya açık yerlerde teşhir edilmeyecektir.
5. Savaşta ölenlerin cenazeleri ailelerine teslim edilecek, bunun için kolaylıklar
sağlanacaktır.
6. Köy korucusu ve ajanları teslim alma, etkisizleştirme esas alınacak, öldürme amacıyla
hareket edilmeyecektir.
7. İntihar eylemleri yapılmayacaktır.
8. Çatışmalarda direkt öldürme yerine teslim alma ve etkisizleştirme esas alınacaktır.
9. Ormanlar yakılmayacak ve tahrip edilmeyecektir.
d) Silahlara Yönelik:
1. Her türlü biyolojik, nükleer ve kimyasal silahlar (Boğucu, yakıcı, sinir gazları vb.)
kullanılmayacaktır.
2. Yakıcı silahlar (napalm, lav, fosfor vb.) insan, bitki, hayvan ve ekolojik denge
üzerinde tahribat yapan silahlar kullanılmayacaktır.
3. Misket bombaları kullanılmayacaktır.

İŞBİRLİKÇİLİK- TESLİMİYET VE ÇETECİLİĞE KARŞI MÜCADELEYE İLİŞKİN
Kürdistan tarihinde direniş ve ihanet sürekli bir mücadele halinde olmuştur. Halkın
zulme karşı direnişi ne kadar görkemli olmuşsa, bu direnişlerin yenilgiye uğratılmasında
ihanet de o kadar belirleyici rol oynamıştır. Kürt halkının aşiretçi-feodal sosyal yapısını
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kendisine karşı kullanmada uzmanlaşan egemen güçler, işbirlikçi ihanetçi yapıları yaratarak
kendi çıkarları doğrultusunda kullanmayı hiçbir zaman ihmal etmemişlerdir. Bu yolla halkın
sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel yaşamını denetim altına alıp yönlendirmeye
çalışmışlardır. Kürt işbirlikçi hakim sınıflarının ajan rolünü oynayarak halkın direnişini
bastırmada aldığı rol bu nedenle oldukça önemlidir.
PKK’nin daha doğuş aşamasında bu tür yapılarla mücadele etmek zorunda kalması,
işbirlikçiliğin ve teslimiyetin sosyal yapıda bu denli etkili olmasından ötürüdür. Adeta bu
yapılarla mücadele edilmeden halkın direnişini geliştirmek imkansız gibidir. PKK, Kürdistan
tarihinden çıkardığı dersler ışığında işbirlikçi- teslimiyetçi ve ihanetçi yapılara karşı
mücadeleyi varlık nedeni saymıştır. Bu
yapılar dağıtılıp etkisizleştirildikçe halkın direnişi gelişmiş ve özgürleşme olanağı yaratılmıştır.
İdeolojik, politik, örgütsel ve askeri bütünlük içersinde ilkeli ve tutarlı bir biçimde yürütülen
bu mücadelede başarı kazanılmamış olması halinde, ne halkın direniş gücü açığa çıkarılabilir,
ne de PKK’nin çizgisel gelişimi sağlanabilirdi.
İşbirlikçi-teslimiyetçi çizginin, uluslararası komplo ile birlikte artan saldırılar ortamında
da kendisini hakim kılmaya çalıştığı görülmektedir. Kuşkusuz komplonun iç uzantıları olan bu
yapıların ihanetçi rolü iyi görülmek ve etkisizleştirilmek durumundadır. Özgürlük hareketi
saflarında sergiledikleri çeteci pratiğin açığa çıkartılması karşısında ihanete yönelerek
karanlık çabalarını devam ettiren hainlerin etkisizleştirilmesi, bir meşru savunma görevidir.
Halkımıza ve özgürlük değerlerimize yönelik saldırılar karşısında HPG’nin kayıtsız
kalamayacağı ve saldırıları bertaraf edeceği açıktır. Başkan Apo’ya, halkımıza, şehitlerimize ve
tüm özgürlük değerlerimize karşı duyduğumuz sorumluluğun ve görevin gereği olarak;
1- Başkan Apo başta olmak üzere özgürlük değerlerimize yönelik gelişen her türden
saldırıya
karşı meşru savunma temelinde mücadele edilmesini,
2- İşbirlikçilik, teslimiyet ve ihanete ilişkin Önderlik değerlendirmelerinin kaset, kitap,
CD ve benzer materyallerle halka ve kadroya ulaştırılması çerçevesinde eğitsel, örgütsel
çalışmaların derinleştirilmesini,
3- Çeteci eğilimlere zemin sunan hususların giderilmesi ve Önderlik çizgisinde
buluşturulması temelinde değişim,dönüşüm ve yeniden yapılanma çalışmalarının eleştiri ve
özeleştiri yöntemiyle ilerletilmesini,
4- Basın-yayın organlarında ihanetçi-çete pratiğinin ve sahiplerinin teşhir ve tecridinin
kesintisiz bir biçimde sürdürülmesini,
5- İşbirlikçi, teslimiyetçi ve ihanetçi eğilim ve çizgi sahiplerine karşı halkın
bilinçlendirilmesini ve pratik tavır tutum sahibi kılınmasını,
6- Teslim olmaları halinde, özgürlük değerlerimize saldıran hainleşmiş tüm kesimlerin
durumlarının devrimci hukuk kapsamında yargılama konusu yapılmasını,
7- Örgüt değerlerini gasp eden, yoldaşları şehit eden ihanetçilerden hesap sorulmasını,

8- Devrimci adalete sığmayan ve saldırganlıkta ısrar edenlere karşı meşru savunma
temelinde mücadele edilmesini,
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9- Bu çerçevede tüm özgürlük hareketi militanlarının, sempatizan ve taraftarlarının
işbirlikçi, teslimiyetçi ve ihanetçi güçlere karşı mücadele seferberliğine çağrılmasını,
10- HPG, işbirlikçi, teslimiyetçi ve ihanetçi güruha karşı mücadeleyi en öncelikli görev
olarak bilir ve her türlü meşru savunma yöntemiyle mücadele edilmesini,
karar altına alır

YJA STAR ÖRGÜTLENMESİNE İLİŞKİN
İnsanlık tarihinde Altın Hilal’de yaratılan Tanrıça kültürü ve toplumu, hiyerarşinin
ortaya çıkışıyla beraber egemen erkek tarafından yenilgiye uğratılmıştır. Bu yenilgi ile tüm
insanlık kaybetmiş ve insanlık özüne yabancılaşmıştır.
Önderliğin ‘Bir Halkı Savunmak’ eserinde savaşçı-iktidar kliği olarak tanımladığı
egemen erkek karakterli sisteme kadın ve halklar tarih boyunca hep direniş sergilemiş, doğal
toplum değerlerini günümüze kadar taşımışlardır. Bu anlamıyla insanlığa ait, maddi ve
manevi tüm değerlerin gelişiminde önemli emeğe ve role sahip olmuşlardır. Ancak bu
değerlerden hak ettikleri şekilde yararlanamamışlardır. Verilen mücadele ve emeğe rağmen,
tam başarılı olamamalarının nedeni, egemen sistem araçlarını, yöntemlerini aşacak alternatif
bir sistem yaratamamış olmalarıdır. Aynı yöntem ve araçları kullandıklarından, ona
benzeşmekten, yenilgiye uğramaktan kendini kurtaramamıştır.
Demokratik-Ekolojik ve Cinsiyet Özgürlükçü Toplum Paradigmasıyla egemen sisteme
karşı halkların alternatif sistemini yaratan Önderliğimiz,
kadın sorununu da, çözümün ana ekseni olarak ele almıştır.
Kürt kadını, demokratik konfederalizm Önderliğinin yeni paradigmasından aldığı
ideolojik, siyasal, felsefi ve askeri güçle günümüzde Altın Üçgen’de kendini yeniden var
etmenin mücadelesini vermektedir.
PKK’yle doğan, şehit Beritan çizgisinde ordulaşan, şehit Zilan’la özgürleşen kadın,
toplumun öncü gücü olarak tarih sahnesindeki yerini almıştır. Yüzlerce yiğit kadın
kahramanın büyük fedakârlığı ile büyüyen ve gelişen ordu mirası, kadın özgürlük düzeyinde
önemli bir aşamaya ulaşmıştır. Beselerden Beritanlara, Berivanlardan Zilan’a, Gulan’a,
Tekoşin’e ve Silav’a kadar ulaşan özgürlük bayrağı bundan sonra da kadın militanlarca daha
da yükseltilecektir.
Kadın özgürlük hareketi, yeniden yapılanmayla ideolojik, siyasal alanda yeniden
örgütlenirken, askeri alanda da YJA STAR olarak örgütlülüğünü koruyacaktır.
Kadın özgürlük hareketinin meşru savunma gücü olan YJA STAR, kadının ve Kürt
halkının kazandığı değerleri egemen erkek insafına bırakmadan korumayı ve geliştirmeyi
kendine görev bilecektir. Erkeğin egemen karakterine karşı ordunun
demokratikleşmesinde, ordu düzeni, disiplini ve sistemini geliştirmede önemli rol
oynayacaktır. HPG’de kol olarak örgütlenen YJA STAR, tümüyle erkeğin gölgesinden çıkmış,
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gerçek anlamda kopuşu sağlamış, özgün askeri bir kadın duruşunu esas alarak gelişimini
süreklileştirecektir.
Başta Önderliğe yapılan her tür saldırı olmak üzere, Kürt halkına ve kadına karşı
yürütülen inkar, imha ve saldırılara karşı meşru savunma hakkını kullanacaktır. İçten ve
dıştan dayatılan ihanetçilik, teslimiyetçilik ve işbirlikçiliğe karşı boyun eğmeden Beritan
ruhuyla direniş çizgisini esas alarak kadın kimliğini ve onurunu kadın olarak kendisi
koruyacaktır.
Bunun için;
1. YJA STAR Genel Komutanlığı’nın, alt karargahlardaki YJA STAR yönetimleriyle gerekli
tekmil, toplantı ve rapor sistemini genel çalışmaların paralelinde örgütleyip uygulamasını,
2. Bütün kurum çalışmalarında YJA STAR özgün örgütlenmesine gidilip buralarda
özgün çalışmanın yürütülmesini,
3. Uygun alanlarda karargahlara bağlı YJA STAR özgün kadın birliklerinin
yaygınlaştırılmasını,
4. Karma birliklerin komutanlığını yapan kadın komuta sayısının arttırılmasını; kadın
tabur komutanlarının eyalet ve alt karargah komutanlıklarının oluşturularak
yaygınlaştırılmasını,
5. YJA STAR II. Konferansı’nda komuta ölçülerine ilişkin alınan kararların
uygulanmasını,
6. Tayin-terfi ve görevden almaların HPG ve YJA STAR yönetmeliği çerçevesinde
olmasını,
7. Özel Kuvvetler’deki kadın gücünün diğer kadın birliklerinde askeri-teknik
yetkinliğinin geliştirilmesi amacıyla eğitim vermesini,
8. Yeni savaşçı katılımlarında niteliğe özen gösterilmesini ve yeni savaşçıların genel
eğitim devrelerinden sonra 15 gün özgün eğitim görmesini,
9. YJA STAR’ın taktik ve eylemsellikte aktifleşmesini; kadın timlerinin Öz Savunma
bünyesinde hazırlandırılıp uygun görevlere gönderilmesini,
10. Öz savunma güçlerinde kadın yönetim ve yapısının aktif katılımının sağlanmasını;
oluşumunda yer almasını,
11. HPG için açılan İnternet sitesi içerisinde YJA STAR için yer verilmesini,
12. Şehit Beritan Özgür Kadın Savunma Akademisi’nde yürütülen erkek arkadaşların
eğitim
devrelerinin sürdürülmesini; eğitime alınacakların seçimine dikkat edilmesini,
13. Kadına karşı yapılan her tür saldırıya (taciz, tecavüz, töre cinayetleri vb.) karşı YJA
STAR’ın meşru savunma hakkını aktif kullanmasını,
14. Uygun alanlarda cephe vb. çalışmalarda YJA STAR militanlarının yer almasını,
15. İki yıllık süreçte en az 1000 yeni kadın savaşçının alınmasının hedeflenmesini,
karar altına alır.

ŞEHİTLERE VE DEĞERLERE İLİŞKİN

13
www.theirwords.org

Halklar tarih sahnesinde onurluca yer edinebilmek için destansı mücadeleler
yürütmüşlerdir. Geçmişlerini, yaşadıkları anı ve geleceklerini gerçekleştirdikleri kutsal
direnişlerle anlamlı kılmışlardır. En kutsal varlıklarını, canlarını ve kanlarını feda ederek
insanlığın özgür yarınlarının umudu olmuşlardır.
Kürt halkının tarihinde özgürlük değerlerinin yaratıcısı olan Başkan Apo, 21. yüzyıl
gerçekliğine denk bilimsel bir temelde ortaya koyduğu demokratik-ekolojik ve cinsiyet
özgürlükçü toplum paradigmasıyla halkların özgürlük ve demokratik mücadelesine büyük
anlamlar katmıştır. Kürt halkı, Başkan Apo öncülüğünde yeniden diriliş mücadelesi vererek
insanlık tarihinde özgür insan kimliğine, kahraman şehitlerimizin eşsiz emek ve çabalarıyla
ulaşmıştır. Hiçbir zaman unutulmayacak ve belleklerimizde kök salan şehitler gerçeği, PKK’nin
çıkışından bu yana ulusal-demokratik mücadele için tarihe bir kez daha ismini yazdırmıştır.
Kürt halkının özgürlük umudu olan mücadele tarihimiz, yaşanan şahadetler ve yaratılan
değerlerle ifade bulmuştur. Meşru savunma çizgimizde
dönemin öncü militanları olarak şehit Dijwar ve şehit Şilan arkadaşlar sürecin karakterine
denk militanca duruşlarıyla mücadelemizi daha da yükseltmişlerdir.
Şehitlerimiz mücadeleleri ve yarattıkları tarihi değerlerle yeni dönemde de halkımızın
demokratik-ekolojik toplumu yaratma mücadelesinde manevi öncüler olarak yaşayacaklardır.
Şehitlerimizi her zaman güç ve temel var oluş kaynağımız sayarken şehitlerin anılarına doğru
bağlılık Önderliğe, devrime ve halka bağlılığın temel ölçütüdür. Bu bilinç ve zihniyetle
yaşamak her militanın temel görevidir.
Bunun için;
1.
1 Haziran hamlemizle birlikte Önderliğe, halka ve tüm mücadele değerlerimize
sarsılmaz bağlılıklarıyla direnen ve fedaice savaşarak kahramanca şehit düşen tüm
şehitlerimizin işbirlikçi-teslimiyetçiliğe ve inkar-imha saldırısına karşı direniş şehitleri olarak
adlandırılmalarını,
2. Şehit Şilan ve Şehit Dijwar arkadaşların HPG Meclisi onur üyeliğine alınmasını,
3. Şehit Mazlum arkadaşın özgür insan sembolü ilan edilmesini,
4.
Şehit Tekoşin ve Şehit Silav arkadaşın Bêrîtanlaşma çizgisinde direniş sembolü
olarak ilan edilmesini,
5. Şehit Sipan, Şehit Bagok ve Şehit Jinda arkadaşlara gençlik sembolünün verilmesini,
6.
Şehit Koçer ve Şehit Canfeda arkadaşların yurtseverlik çizgisinde kahramanlık
sembolü olarak ilan edilmesini,
7.
Şehit Şiyar Erzincan arkadaşa yoldaşlığa bağlılık ve fedakarlık sembolünün
verilmesini,
8.
Tüm karargahlarda merkezi şehitliklerin yapım ve onarım çalışmalarının titizlikle
yürütülmesini (Kuzey karargahlarında imkanlar dahilinde),
a. Her alandaki şehitlerin naaşlarının biraraya getirerek şehitliklere defnedilmesini;
yeri bilinmeyen şehit arkadaşların yerlerinin tespit edilmesini,
b. Önemli günlerde şehitliklerin ziyaret edilmesini,
c. Her şehitliğin bir anma defterinin bulunmasını ve defterin korunmasını,
9.
Basın-yayın organları (TV, radyo, gazete vb) için şehitlerin yaşamlarını konu alan
program ve yazıların hazırlanıp yayınlanmasını,
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10. Tüm ordu güçlerinde, önemli şahadetlerin yaşandığı günlerde anma etkinliklerinin
düzenlenmesini,
11. Ordu içerisinde tabur, bölük, kurum, eğitim devreleri vb. devrelerin şehitlerin
ismiyle anılmasını,
12. Her şehidin şahadetinin Anakarargahın bilgisi dâhilinde karargah ve birlik
komutanları tarafından resmi yollarla ailesine bildirilmesini,
13. Şehitlere ilişkin yazı, şiir ve fotoğrafların toplanıp kitaplaştırılmasını ve her taburda
bu işle ilgilenecek bir sorumlu arkadaşın olmasını; şehitlerin şahadet tarihlerini belirleyen bir
takvimin çıkartılmasını,
14. Mücadele tarihimizde şehit düşen tüm arkadaşların kısa künyelerinin çıkarılmasını
ve sayılarının netleştirilmesinin hedeflenmesini; bunun için araştırma yapılmasını,
15. Şehit arkadaşların ailelerine mektup gönderilmesini,
16. Şehit arkadaşların rozetlerinin yapılıp dağıtılmasını,
Değerlere İlişkin;
1. Tüm ulusal değerlerimizin her koşul altında korunmasını ve yüceltilmesini,
2. Yoldaşlık değerlerine saygısız, yıpratıcı, teşhirvari yaklaşan ve buna seyirci kalan
anlayışların mahkum edilmesini,
3. Yoldaşlık ilişkilerine hor yaklaşan, kaçırtan, maddiyatı maneviyatın önüne alan
yaklaşımların mahkum edilmesini,
4. Silah, cephane gibi askeri malzemelere sahip çıkılmamasının, temiz tutulmamasının
ve korunmamasının mahkûm edilmesini,
5. Resmi (bölük, tabur) toplantıların gündem maddelerinden birisinin maddi ve
manevi değerlere yaklaşım üzerine olmasını,
6. Halkımızın ve örgütümüzün her türlü maddi-manevi değerlerine yanlış
yaklaşımların şiddetle cezalandırılmasını,
7. Gazi arkadaşların sağlık ve yaşam ihtiyaçlarının giderilmesini,
8. Gazi arkadaşların zorlanmayacakları çalışmalarda öncelikli olarak
değerlendirilmelerini; uzmanlaştırılmaları için eğitimlerden geçirilmelerini,
karar altına alır.

HPG YAYINLARI
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