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Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye’nin Karakozak bölge-
sinde yer alan Süleyman Şah Türbesi’nin daha güvenli 
bir bölgeye taşınması ve Saygı Karakolu’nda görev ya-
pan askerlerin Türkiye’ye getirilmesini hedefleyen bir 
operasyon gerçekleştirdi. 21 Şubat gecesi gerçekleşen 
operasyon 9 saat sürdü ve bölgede çatışma halinde bu-
lunan unsurlardan hiçbiri ile çatışmaya girilmeksizin 
tamamlanarak hedefe başarı ile ulaştı. Operasyonun 
gerçekleştirilme nedeni ise bölgede yoğunlaşan çatış-
maların bir şekilde türbeye sıçraması ya da türbenin 
herhangi bir saldırıya uğrama ihtimalinin artmasıydı. 
Böylesi bir ihtimal Türkiye’nin Suriye içindeki çatış-
maların bir parçası haline gelmesi demekti. Operasyon 
sonucunda Türkiye’ye getirilen türbe kısa bir süre son-
ra yine Suriye toprakları içinde Türkiye sınırına yak-
laşık 250 metre uzaklıktaki Eşme bölgesine taşındı. 
Operasyon sırasında uluslararası hak ve yükümlülük-
lere azami derecede dikkat edilmesi nedeniyle Türkiye 
uluslararası arenada olumsuz bir tepki ile karşılaşmadı. 

Bu durum yine de Türkiye içinde bir dizi tartışma 
ve eleştirinin önüne geçemedi. Operasyon dolayısıyla 
ortaya çıkan eleştirilerin iki tema etrafında öbeklen-
diği ifade edilebilir. Birincisi, Türkiye’nin hiçbir riski 

göze almayarak toprak kaybettiği; ikincisi ise, PYD 
ile işbirliği yapmış olma iddiası. Türbenin daha önce 
1939 ve 1975’te çeşitli sebeplerden dolayı taşınmış ol-
ması hatırda tutulduğunda nakil işleminin olağan bir 
durum olduğu ve toprak kaybının söz konusu olma-
dığı görülür. Böylece uluslararası hukuktan kaynakla-
nan Suriye toprakları içerisinde bir toprak parçasına 
sahip olma hakkı korunmuş oldu. Türkiye’nin Suriye 
sınırları içinde sahip olduğu toprak parçası uluslararası 
anlaşmalarla teminat altın alınmış ve nakil işlemi de 
bu anlaşmaların tanıdığı haklar çerçevesinde gerçek-
leşmiştir. Operasyonun hem uluslararası hukuk hem 
de güvenlik boyutunu ilgilendirmesi dolayısıyla Esed 
yönetimi dahil bütün tarafların bilgilendirilmiş olması 
da dikkat çekicidir.

Söz konusu taraflardan birinin PYD yönetimi 
olması, Türkiye’yi terör örgütü olarak tanımladığı 
bir unsuru muhatap kabul etme hatta bu unsurdan 
yardım alma ve onunla işbirliği yapma suçlaması ile 
karşı karşıya bırakmıştır. Hükümet, Genelkurmay ve 
Cumhurbaşkanlığı’ndan PYD yönetiminden yardım 
alınmadığı, kendilerine yalnızca bilgi verildiği vur-
gulanmasına rağmen bu suçlamalar tartışma sürecini 

• Şah Fırat Operasyonu’nun Türkiye’nin Suriye politikası açısından anlamı nedir?

• Bu operasyon Türkiye-PYD ilişkilerini nasıl etkiler?

• Operasyon “eğit-donat programı” çerçevesinde nasıl değerlendirilebilir?

• Yakın dönemde Suriye krizi nasıl şekillenir?
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domine etmiştir. Öte yandan, PYD yanlısı tarafların 
da Türkiye’nin kendilerine mahkum olduğuna yönelik 
söylemlerinin gerçeklik payı tartışmalıdır. Ayrıca çö-
züm sürecinde kendi tabanlarını ikna etmek gibi bir 
zorunlulukla karşı karşıya olan tarafların bu tür söy-
lemlerden uzak durması beklenir. 

PYD unsurları ile herhangi bir çatışmaya girmek-
sizin bu operasyonun gerçekleşmiş olması hem Suriye 
meselesinin çözümünde Türkiye-PYD ilişkisinin öne-
mine hem de başta çözüm süreci olmak üzere Türki-
ye’nin bölgesel düzeydeki Kürt aktörlerle kurduğu iliş-
kinin önemine dair önemli ipuçları vermektedir. 

Suriye’de Esed’e karşı ayaklanmaların başladığı 
anda en çok merak edilen konulardan birisi Suriye’de-
ki Kürt aktörlerin nasıl bir tavır takınacağı konusuydu. 
Kürt aktörlerin tavrı yalnızca Suriye krizinin gidişatını 
değil, krizde aktif bir rol alan Türkiye’yi de yakından 
ilgilendiriyordu. PYD’nin bölgedeki diğer gruplara 
nazaran ön plana çıkması ve zamanla PYD lideri Salih 
Müslim’in de ifade ettiği gibi, Esed yönetimi ile arala-
rında de facto bir anlaşma olduğu görüntüsü oluşması-
na neden olmuştur. Bu sonuç krizin başlarında tarafsız 
bir noktada durma siyasetinin tersine bir durumdu. 
Bu durum hem Esed’e karşı savaşan muhalif grupları 
hem de Türkiye’yi rahatsız etti. PYD’nin silahlı grubu 
YPG güçleri ülkenin kuzeyinde, Kürtlerin yoğunluk-
lu yaşadığı yerlerden Esed’e bağlı güçlerin çekilmeye 
başlamasıyla Kobani (Ayn el-Arab), Amude ve Afrin’de 
bir hakimiyet kurarak özerklik ilan etmesi ise Türki-
ye’yi iki sebepten dolayı çok rahatsız etmiştir. Birincisi, 
oldu-bitti içinde ilan edilen özerkliğin Suriye’nin top-
rak bütünlüğünü bozması; ikincisi de Kürt meselesi 
için uygulamaya konulan çözüm sürecinin çok farklı 
bir boyut kazanmış olması. 

Ancak Irak-Suriye hattında etkinliğini artıran 
DAİŞ’in Kobani’ye yönelmesi hem Suriye krizine hem 
de Türkiye-PYD ilişkilerine yeni bir boyut kazandırmış 
oldu. Eylül 2014 itibariyle kent merkezi ve çevresinin 
önemli bir kısmının DAİŞ’in eline geçmesi neticesin-
de gergin ilişkilere rağmen PYD Türkiye’den yardım 
istemek zorunda kalmıştır. Musul Başkonsolosluğu 
çalışanlarının DAİŞ’in elinde rehin olarak bulunması, 

Türkiye’nin bu kriz anındaki seçeneklerini sınırlamış-
tır. Ancak Irak’ın kuzeyinden peşmergenin geçişine 
izin verilmesi çatışmanın seyrini PYD lehine değiş-
tirmiştir. Şah Fırat Operasyonu dolayısıyla gündeme 
gelen PYD ile ilişkiler bu süreç de dikkate alınarak 
soğukkanlı bir şekilde değerlendirilmelidir: Türkiye 
ve PYD arasında işbirliği kurulmasa bile çatışmasızlık 
ortamının sağlanması olumlu sonuçlar vermektedir. 
PYD’nin Türkiye’nin bölgesel hassasiyetlerini dikkate 
alması iki taraf arasında kurulacak makul bir ilişkinin 
başlangıç noktası olabilir. Genel anlamda Ortadoğu, 
özelde Suriye krizinde küresel ve bölgesel aktörlerin 
Türkiye’nin tezlerine yaklaşmış olmasını da PYD yö-
netiminin dikkatle okuması gerekir. Böylesi bir tavır 
orta vadede karşılıklı güveni artıracak ve çatışmayı da 
anlamsız bir noktaya taşıyacaktır. 

Uzun süredir pozisyon almaktan ibaret kalan siya-
si tavırlar seçim sürecine girilmiş olmanın da etkisiyle, 
Şah Fırat Operasyonu gibi sıcak ve ciddi bir meseleyi 
manipülatif söylemlere mahkum etmiştir. Dış politi-
kanın iflasından, toprak kaybına, teröristlerle işbirli-
ğinden vatana ihanete varan suçlamalar, ardı ardına 
sıralandı. Bu suçlamalar yalnızca hükümeti değil, aynı 
zamanda Cumhurbaşkanı’nı ve Genelkurmay Başka-
nı’nı da hedef aldı. Bütün bu eleştirilerin söylemsel 
saldırı düzeyinde kaldığını ifade etmekte yarar var. 
Hatta bu söylemleri dillendirenlerin siyasi analiz ve dış 
politikada meydana gelebilecek değişikliklere yönelik 
kaygılarının olduğunu söylemek zordur. “Zafer-he-
zimet” sarkacında kendisine yer bulan söylemler, ne 
operasyonun gerekçeleri ve hedeflerine ne de kamu-
oyuna sunuluş biçimine karşılık gelmektedir. Bu tarz 
söylemler siyasi açıdan işlevsel görünse de, bunların 
gerçeklikle ilişkisi zayıftır. Rasyonel gerekçeleri ve Tür-
kiye’nin Suriye politikası çerçevesinde taktiksel bir de-
ğeri olan bu hamlenin zamanlaması, hedefi, çatışmaya 
girilmeksizin hedefe ulaşması ve uluslararası arenada 
aldığı tepkiler açısından başarılı bir operasyon olduğu 
şeklinde değerlendirilebilir.

Bütün bu unsurları hatırda tutarak, Şah Fırat 
Operasyonu’nun, ilişkilendirilebileceği diğer olaylar 
sebebiyle hem yakın dönemde Ortadoğu’da olabile-
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cek muhtemel gelişmeler hem de daha özelde Tür-
kiye’nin Suriye krizinde sahip olduğu siyasi ve aske-
ri angajman bağlamında değerlendirilmesi gerekir. 
Operasyonun hemen ardından yapılan en rasyonel 
yorumlardan birisi, söz konusu operasyonun Türki-
ye’nin olası bir çatışmanın içine çekilmesinin önüne 
geçme kaygısından kaynaklandığını dile getirmiştir. 
Bu yorumun gerçeklik payı olmakla birlikte revize 
edilmesi gerekir. Türbenin ve onu koruyan askerlerin 
yalnızca DAİŞ’in değil, bölgede çatışan diğer grup-
lardan birine ya da Esed rejimine hedef olabileceği, 
saldırıya uğrayabileceği ya da bölgedeki çatışmalar 
dolayısıyla iki ateş arasında kalabilme ihtimali olduk-
ça yüksekti. Bu ihtimalin gerçekleşmesi Türkiye’nin 
karşılık vermesini gerektirecek ve şimdiye kadar 
özenle koruduğu “sıcak çatışmaya girmeme” strateji-
sini değiştirmesine neden olabilecekti (bu durumun 
iç siyasette yaratacağı sarsıntılar ayrı bir tartışma ko-
nusudur). Şah Fırat Operasyonu’nu merkeze alan bu 
yorumlar, operasyonun Türkiye’nin Suriye politikası-
nı nasıl etkileyeceğine odaklanmakta. Halbuki ope-
rasyonu Türkiye’nin Suriye politikasının bir parçası 
olarak yorumlamak, Suriye krizine bütüncül bir yak-
laşım için daha anlamlı olabilir. 

Dolayısıyla “Türbenin ve askerlerin daha gü-
venli bir bölgeye taşınmış olması Türkiye’nin Suri-
ye politikası açısından ne anlama gelir?” sorusu hala 
cevaplanması gereken bir soru olarak durmaktadır. 
Türbe ve karakolun muhtemel bir saldırıya uğraması, 
Türkiye’nin kendi ajandasını uygulamasının önünde 
bir engel teşkil edebilirdi. Hatırlanacağı üzere Musul 
Başkonsolosluğu çalışanlarının rehin alınması Türki-
ye’yi özellikle Suriye konusunda savunmacı bir nokta-
ya itmiştir. DAİŞ’in Kobani’ye saldırması sonucunda 
Türkiye rehineler dolayısıyla atacağı adımları doğal 
olarak oldukça dikkatli atmak ve çekingen bir tutum 
sergilemek zorunda kalmış ve bu durumun da etkisiyle 
Türkiye’nin DAİŞ’e yardım ettiği, DAİŞ’i Kürt böl-
gesine tercih ettiği suçlamaları özellikle bu dönemde 
yoğunlaşmıştı. Yine de bu durum Türkiye’nin Suriye 
krizindeki angajman seviyesini değiştirmesi ve sıcak 
çatışmaya dahil olması anlamına gelmemektedir.  

“EĞIT-DONAT PROGRAMI”:
SURIYE KRIZINDE YENI BIR SAYFA MI?
Suriye krizinin uluslararasılaştığı andan itibaren kri-
zin çözümüne yönelik Birleşmiş Milletler nezdinde 
ve Cenevre-1 ve Cenevre-2 başta olmak üzere birçok 
diplomatik adım atıldı. Ancak BM’de başta Rusya’nın 
blokajı ve Cenevre görüşmelerinde Rusya’nın Esed 
yönetiminin çözüm müzakeresinin bir parçası haline 
gelmemesi yönünde ısrar etmesi gibi sebeplerden do-
layı siyasi çözümün önü tıkandı. Bu noktadan itibaren 
Suriye krizinin Esed’siz bir çözüme kavuşması için iki 
ihtimal vardı. Uluslararası bir operasyon ya da muha-
liflerin Esed’e karşı askeri üstünlük sağlaması. İlk ih-
timal birkaç kez gündeme gelse de, BM Konseyinden 
gerekli kararın çıkmaması, DAİŞ’in çok kısa sürede 
hem Irak’ta hem de Suriye’de etkinlik sağlaması dikka-
ti bu örgüte çevirmiş ve örgüt öncelikli tehdit olarak 
hedef tahtasına konulmuştur. 

İkinci ihtimal ise muhalefetin zaman zaman birbir-
leri ile çatışacak kadar parçalı yapısı, yeterli silah gücüne 
sahip olmaması ve Esed yönetiminin hava gücü avan-
tajının yanında İran’dan sağladığı savaşçı, mühimmat 
ve finansal destek bunu oldukça zorlaştırdı. Geçtiğimiz 
hafta Türkiye ile ABD arasında imzalanan ve Suriyeli 
muhaliflerin eğitilmesi ve organizasyonel yeteneklerle 
donatılmasını öngören “eğit-donat programı” bu se-
çeneği güçlendirme amacı taşımaktadır. Her ne kadar 
anlaşma Türkiye ile ABD arasında imzalanmış olsa da 
Suudi Arabistan, Katar, gibi ülkelerin de bu programa 
katkıda bulunması beklenmektedir. Bu açıdan bakıldı-
ğında zikredilen ülkelerin Suriye konusunda ortak bir 
tavra yaklaştığı ifade edilebilir. Her ne kadar bu ülkeler 
Esed’siz bir çözüm konusunda fikir birliğinde olsa da 
bu program bu hedefin gerçekleşmesi için ortaya çıkan 
en somut gelişme olarak yorumlanabilir. 

Türkiyeli ve ABD’li yetkililerin ifadeleri ve son bir 
hafta içinde gerçekleşen diplomatik ziyaretler birlikte 
yorumlandığında bu programın sahada fark yaratacak 
sonuçlar oluşturacağı beklentisi oluşmuştur. İmza tö-
reni sırasında konuşan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı 
Feridun Sinirlioğlu, mutabakatın iki ülke arasındaki 
stratejik ortaklık çerçevesinde atılmış önemli bir adım 
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olduğuna dikkat çekerek, bunun sadece ilk adım oldu-
ğunu ifade etmiş ve iki ülkenin birlikte çalışmasının 
fark yaratacağına olan inancını dile getirmiştir. ABD 
Büyükelçisi Bass da birlikte çalışmanın hem Türkiye’yi 
hem de ABD’yi güçlü kılacağını, ortaklığı güçlendirme 
fırsatı veren her resmi anlaşmanın, bölgeyi daha iyi bir 
konuma getirdiğini ifade etmiştir. Bu anlaşmanın, iki 
taraf arasındaki stratejik ortaklığın dayandığı prensiple-
ri ve bu prensiplerin nasıl hayata geçirileceğini gerçek-
ten yansıttığını belirten Bass, bu anlaşmanın yalnızca 
başlangıç olduğunu ve daha yapılacak çok şey olduğu 
konusunda benzer ifadeler kullanmıştır.1 Bu açıklama-
lar iki ülkenin Suriye krizi ile ilgili ortak bir noktada 
buluştuklarını ve bu anlaşmanın bu doğrultuda başka 
gelişmelere kapı aralaması beklentisi oluşturmaktadır. 

Pentagon’dan gelen açıklamalarda ise “eğit-donat 
programı”nın detayları ve hedeflerine dair daha açık 
ifadeler mevcut. “Eğit-donat programı”nın ana ama-
cının, Suriyeli muhaliflere temel askeri yetenekler ve 
organizasyonel kapasite sağlayıp, onların, toplumları-
nı savunmaya ve nihayetinde de DAİŞ’e karşı taarruza 
geçmeye hazır hale getirilmesi olduğunu belirten Pen-
tagon Sözcüsü John Kirby, muhaliflere şimdilik hava 
savunmasını içeren eğitim sağlamak gibi bir amacının 
ise bulunmadığını vurguladı. Ancak ilerleyen aşama-
larda muhaliflerin, koalisyon hava saldırıları için Suri-
ye’de sahada hedef belirlemeye yardımcı olabilecekleri 
bir pozisyona gelebileceklerini de ifade ederek buna 
benzer bir görev üstlenmesinin mümkün olduğunu da 
dile getirdi. Kirby ayrıca eğitilen muhaliflere personel 
desteğinin sağlanıp sağlanmayacağına dair henüz siyasi 
bir karar alınmadığını ifade etti. “Eğit-donat progra-
mı”nın askeri eğitimle başlayacak olması önemli fakat 
yetersiz bir adım olacaktır. Esed yönetiminin sahip ol-
duğu hava kuvvetleri avantajını, kara savaşında sağla-
nacak ilerlemeye karşı kullanmaktan çekinmeyecektir. 
Dolayısıyla Esed’in hava kuvvetlerine karşı da önlem 
alınması gerekecektir. 

Açıklamanın devamında Kirby, muhaliflere sağ-
lanacak teçhizatın, basit askeri aygıtlar,  kamyon ve 

1. “Eğit-donat mutabakatı imzalandı”, AA, 20 Şubat 2015, http://www.
aa.com.tr/tr/haberler/468005--egit-donat-mutabakati-imzalandi

araçlar, küçük silahlar ve mühimmat, radyo gibi temel 
araçlardan oluşacağını, eğitimlerin ardından savaşmak 
için Suriye’ye geri dönecek muhaliflere herhangi bir 
muharip hava desteği verilmesi hakkında ise henüz bir 
karar verilmediğini ifade etti. Eğitimler tamamlandık-
tan sonra muhaliflere yönelik belirli sorumlulukların 
ve yükümlülüklerin olacağına dikkati çeken  Kirby, 
bunun yanında muhaliflere destek olunması gerektiği-
ni ancak bu desteğin, istihbarat desteği mi yoksa hava 
desteği şeklinde mi olacağına dair nihai karar verilme-
diğini ve bu konuların hala tartışılmakta olduğunu 
açıkladı. Eğitim programının hazırlıkları için şu anda 
bölgede 100 civarında Amerikalı personelin bulundu-
ğunu ifade eden Kirby, genel misyonda ise toplamda 
bin kadar ordu personelinin görev almasının beklen-
diğini bildirdi.2 

Bir başka haberde ise Mart ayında başlaması öngö-
rülen program çerçevesinde üç yıllık bir süre içinde her 
yıl beş bin (Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu raka-
mı iki bin olarak açıkladı). Suriyeli muhalifin eğitilmesi-
nin planlandığı söz konusu eğitim programına Türkiye 
ile beraber Suudi Arabistan ve Katar›ın da ev sahipliği 
yapmasının beklendiği ifade edildi.3 Bu açıklamalardan 
anlaşıldığı üzere belirli kriterlere göre seçilecek Suriye-
li muhaliflerin eğitilmesi ve hem DAİŞ hem de Esed 
rejimine karşı savaşması öngörülmektedir. Muhaliflerin 
DAİŞ’e karşı bir misyon üstlense bile bu misyonun Esed 
rejimine karşı yürütülecek operasyona entegre edilmesi 
şarttır. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ifadesi 
ile bu programın amacı, Cenevre Bildirisi temelinde 
gerçek bir siyasi dönüşümün sağlanması ve aşırıcılıkla, 
terörle mücadelede, muhalefete tehdit unsuru oluşturan 
rejim de dahil tüm unsurlarla mücadelede muhalefetin 
güçlendirilmesidir. Muhalefetin imkan ve kabiliyetleri 
bu şekilde daha da geliştirilmelidir.4

2. “‘Eğit-donat’ için 200 bin aday belirlendi”, AA, 19 Şubat 2015, http://www.
aa.com.tr/tr/rss/467559--egit-donat-programi-icin-bin-200-suriyeli-aday
3. “ABD ile eğit-donat mutabakatı imzalandı”, BBC, 19 Şubat 2015,
http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2015/02/150219_egit_donat
4. “‘Eğit-donat’ mutabakatı Türkiye’nin iradesine uygun”, TRT Türk, 20 
Şubat 2015, http://www.trtturk.com/haber/-egit-donat-mutabakati-turki-
ye-nin-iradesine-uygun-111285.html



TÜRKIYE’NIN SURIYE POLITIKASI VE ŞAH FIRAT OPERASYONU

SURIYE KRIZININ YAKIN GELECEĞI
Suriye sınırları içindeki Karakozak bölgesinde yer alan 
Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu’nun sınıra 
yaklaşık 250 metre mesafedeki bir noktaya taşınma-
sı Türkiye’nin Suriye politikası açısından değerlendi-
rilmesi gereken taktiksel bir hamledir. Bu hamle bir 
yandan bölgedeki istikrarsızlığın devam edeceğinin bir 
işareti olarak yorumlanabilir. Öte yandan, “eğit-donat 
programı”, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerçekleştir-
diği Suudi Arabistan ziyareti, Katar Emiri’nin ABD 
ziyareti sırasında Başkan Obama’nın Esed yönetimine 
yönelik sözlerinin bir haftalık zaman dilimi içinde ger-
çekleşmesi dikkat çekici. 

Şah Fırat Operasyonu, Türkiye ile ABD arasında 
imzalanan Özgür Suriye Ordusuna yönelik “eğit-do-
nat programı” ve bölgesel aktörlerin açıklamaları bir-
likte değerlendirildiğinde, Suriye krizinin çözümüne 
yönelik yeni hamleler olabileceğine dair önemli ipuç-
ları sunmaktadır. Bu hamleler dolayısıyla Türkiye’nin 
Suriye politikasının değiştiğini, angajman seviyesinin 
yükseldiğini söylemek abartılı bir yaklaşımdır. Ancak 
uluslararası işbirlikleri çerçevesinde atılacak adımlarda 
Türkiye’nin daha rahat davranabileceği de bir gerçektir. 
Uzun süredir masada olan ve fakat eğitilen askerlerin 
sahadaki fonksiyonlarına dair anlaşmazlık dolayısıyla 
ancak geçtiğimiz hafta imzalanan “eğit-donat progra-
mı” Türkiye ile ABD’nin Suriye konusunda vardıkları 
en önemli somut çıktı olarak okunabilir. Daha önce 
her iki ülke Esed’siz çözüm gibi ortak hedeflere sahip 
olduklarını ifade etseler de, bu hedefe yönelik somut 
bir adım atılmamıştı. “Eğit-donat programı” Suriye 
krizinin başladığı andan itibaren aktif bir tutum takı-

nan Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve ABD’yi ortak, 
somut ve sahada fark yaratması beklenen önemli bir 
adım olmuştur. 

Sonuç olarak Suriye krizinin başladığı dönemde 
söylemsel düzeyde benzer tavırlar gösteren tarafların 
zamanla ayrışması hatırlandığında, “eğit-donat prog-
ramı” Suriye krizinin başından beri ortaya çıkan en 
önemli somut işbirliklerinden biri olarak değerlen-
dirilebilir. İşbirliği dolayısıyla ortaya çıkacak risk ve 
maliyetlerin de ortaklaşa yüklenilmesi gerekmekte-
dir. Bununla beraber ortaya çıkabilecek yeni risklere 
de dikkat çekmek gerekir. Bu işbirliğine karşı DAİŞ 
ve Esed rejiminin de muhaliflere karşı daha fazla iş-
birliği yapması ihtimali göz önünde bulundurulmalı-
dır. Bu programın muhalifler ile DAİŞ arasında yeni 
bir vekalet savaşına dönüşmesi muhaliflerin DAİŞ 
karşısında yıpranarak Esed rejimine karşı etkili ola-
mamasını önemli bir risk unsuru olarak değerlendi-
rilmelidir. Bu açıdan bakıldığında “eğit-donat prog-
ramı”na çeşitli sebeplerden dolayı katılmayacak olan 
muhalif unsurların DAİŞ’e yakınlaşmasını önlemek 
için ek tedbirlerin alınması gerekecektir. PYD’nin de 
önümüzdeki süreçte dikkatli davranması, belirlenen 
hedefler çerçevesinde hareket etmesi, Suriye’nin bir 
bütün olarak inşa edilmesi için gerekli adımları atma-
sı rasyonel bir hareket tarzı olacaktır. Kara çatışmala-
rına odaklanan bu programın, çatışmalar dolayısıyla 
gerçekleşecek yeni göç dalgaları ve Esed’in hava üs-
tünlüğüne karşı da önlem alınması gerekir. Bu çerçe-
vede daha önce tartışılan “tampon bölge” ve “uçuşa 
yasak bölge” gibi hamlelerin yeniden düşünülmesi 
kaçınılmaz olacaktır. 
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