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Suriye İç Savaşı’nın
Arap Aleviler Üzerindeki Etkileri
Bayram Sinkaya
Öz: Suraye’de 2011’de ballayan rejam karlıtı gösteraleran güvenlak güçlera ale gösteracaler arasında çatılmalara dönülmesayle patlak veren ve sekaz yılı alkın süredar devam eden aç saval, ülkede yalayan tüm toplumsal grupları deranden
etkaleda. Uzun süredar aktadarı elande tutan Esad aalesanan Arap Aleva kökenlera ve çatılmaların hızla mezhepça bar hal
alması, dakkatlera Arap Aleva toplumunun üzerane yöneltta. Hem Esad yönetamanan devamı hem de muhalefetan rejam
karlısındaka balarısı açısından Arap Alevaleran alacaÌı tavır oldukça kratak görüldü. Bu manvalde Arap Alevaleran Esad
yönetamayle ve muhalefetle alalkalera deÌalak mahfallerde çokça tartılıldı. Ancak, bu zamana kadar aç savalın Arap
Alevaler üzerandeka etkalerayle alalkala kayda deÌer bar çalılma yapılmadı. Alevaleran kaygıları ve çatılmalardan nasıl
etkalendaÌa üzerande pek durulmadı. Arap Aleva toplumunun açandeka ayrılmalar ve hem rejamle hem de muhalefetle
gelaltardaklera komplake alalkaler göz ardı edalda. Bu makale, rejam karlıtı gösteraleran aç savala dönültüÌü süreçte ve aç
saval boyunca Surayela Arap Alevaleran durumunu analaz etmeya hedeÁemektedar. Bu baÌlamda Arap Alevaleran hem
Esad rejama hem de muhalefetle alalkalera ancelenmal ve aç savalın Aleva toplumu üzerandeka etkalera tartılılmıltır. Rejam karlıtı gösteraler karlısında Aleva toplumunun yeknesak hareket etmedaÌa, bar kısmının Esad yönetamanan yanında dururken önemla bar kısmının muhalefete meylettaÌa ortaya konulmultur. Ancak çatılmaların zamanla mezhepça
bar hal alması, Alevaleran çoÌunluÌunun toplumsal güvenlak kaygılarını tetaklemal ve Ğslamcı grupların aÌırlıÌının
gaderek arttıÌı muhalefet karlısında Esad yönetamana desteklemesane sebep olmultur. Bununla beraber Alevaleran
Esad yönetama ale alalkaleranan problemsaz olduÌu söylenemez ve Esad’a verdaÌa destek yalnızca mezhepça sebeplerle
açıklanamaz. Bu desteÌan sosyolojak, tarahsel ve sayasa nedenlera vardır.
Anahtar Kelameler: Suraye, Esad yönetama, Arap Alevaler, aç saval, toplumlararası çatılma, mezhepçalak.
Abstract: Anti-regime demonstrations erupted in Syria in 2011 that turned into armed conÁicts and then a civil
war wrecked the country for over eight years have profoundly impacted all social groups. /e Alawite background of
the long-lasting ruling family, the Assads, and the growing sectarian characteristics of the conÁict drew projections
particularly on the Alawite community. Indeed, it was regarded very critical both for the continuation of the ruling
regime, and for the potential success of its opposition. /ere have been many debates in various occasions on the
Alawites' relations with the opposition and the Assad administration , however, currently there are few scholarly
researches on implications of the civil war with regard to the Alawite community . Moreover , the existing
literature underexplored communitarian concerns of the Alawites and eﬀects of clashes on them . It also
underestimated breaks among the Alawites, and their complicated relations with the regime and the opposition.
/is article aimed at analyzing the position of Syrian Alawites in a period that start with the anti-government
demonstrations that evolved into the civil war. In this respect, it reviewed the Alawites ’ relations with both the
Assad administration and the opposition , and it discussed implications of the civil war on this community . It
appeared that the Alawites did not act in a monolithic way in the face of anti-regime demonstrations; while some
of them stood behind the Assad administration, a considerable part of them tended towards opposition. However
, the growing sectarian color of the conÁict that deepened sectarian concerns of the most of the Alawites , led
them to extend their support to the Assad administration against the Islamist-dominated opposition. However, it
did not mean that the Alawites had seamless relations with the Assad administration; and the Alawite support for
the Assad could not be explained solely by sectarian reasons. /ere has been a number of sociological , historical
and political factors that aﬀected the Alawite choice.
Keywords: Syria, the Assad rule, Arab Alawites, civil war, intercommunal conÁict, sectarianism.
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Giriş
Suraye’de Mart 2011’de rejam karlıtı gösteraler alk balladıÌında halkın her kesamande büyük bar heyecan vardı. Barçok leharde farklı toplumsal gruplardan çok sayıda
ansan barlakte gösteralere katıldı. Etnak veya dana farklılıkların halkın sayasette deÌalam çabasında barlelmesane engel olmadıÌını göstermek ve mezhepça ajatasyonun
üstesanden gelmek açan çelatla adımlar atıldı. Natekam o dönemde öne çıkan sloganlardan bara ‘Surayelaler bardar!’ ada. ÖrneÌan Lazkaye’de bar Sünna amam, Arap Aleva
cemaate namaz kıldırırken, bar Aleva leyh de Sünna camasande namaz kıldırdı. Ne
var ka rejam karlıtı gösteraleran hızla salahlı çatılmalara dönülmesayle farklı etnak ve
dana kökenlerden gelen ansanlar arasındaka uyum bozuldu. Çelatla sebeplerle çatılmaların mezhepça bar görünüm alması hem toplumsal ayrılmayı hem de toplumlararası geralama tetakleda. Bu geralam kısa sürede devlet otoratesanan çökme ahtamalayle barlakte sosyo-ekonomak ve tarahsel-sosyolojak faktörleran yanı sıra etnak ve dana
kamlakleran, dıl müdahaleleran etkala olduÌu müzman bar toplumsal çatılma ve aç
savala dönültü (AtlıoÌlu, 2018).
Suraye’de sekaz yılı alkın süredar devam eden çatılmalar ve aç saval, ülkede
yalayan tüm toplumsal grupları ekonomak, sayasa, güvenlak vb. açılardan etkaleda.
1970’leran balından bera aktadarda olan Esad aalesanan Arap Aleva kökenlera, aç saval boyunca bu toplumun durumunu hem rejam hem de muhalefet açısından daha
kratak hale getarda. Arap Alevaleran Esad yönetamanan yanında durup durmayacaÌı ve
muhalefetle alalkalera deÌalak mahfallerde çokça tartılıldı. Ancak, bu zamana kadar
aç savalın Arap Alevaler üzerandeka etkalerane daar kayda deÌer bar çalılma yapılmadı. Bununla beraber Arap Alevaleran Esad rejama ale alalkalerana tarahsel sosyoloja
perspektafande deÌerlendaren Goldsmath’an çalılmaları (2011, 2015) dakkat çekacadar. Ne var ka Goldsmath aç savalın Alevaler üzerandeka etkaleranden zayade Esad
yönetama ale alalkaleranan doÌası ve deÌalama üzerande durmultur. Azaz Nakkash’ın
(2013) özellakle Humus’ta Alevaleran durumuyla algala yaptıÌı saha çalılmasına dayanan rapor, aç savalın Alevaler üzerandeka etkalera konusunda aydınlatıcı veraler
saÌlıyor. Suraye Ğç Savalı’nı konu alan çok sayıda dülünce kurululu raporu ve gazete
analaza Alevaleran durumuyla algala bazı veraler sunmaktadır. Fakat bu rapor ve analazlerde Arap Aleva toplumunun açandeka ayrılmalar ale hem rejam hem de muhalefetle gelaltardaklera komplake alalkaler göz ardı edalmaltar.
Bu makale, rejam karlıtı gösteraleran aç savala dönültüÌü süreçte ve aç saval
boyunca Surayela Arap Alevaleran sayasa tutum ve durumunu analaz etmeya hedeflemektedar. Makalede Alevaleran rejam karlıtı gösteraler karlısında yekpare ha2
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reket etmedaÌa, farklı kala ve grupların farklı nedenlerle Esad’ı veya muhalefeta
destekledaÌa ortaya konulmultur. Ancak zamanla muhalefet açandeka alırıcı unsurların artması ve çatılmaların mezhepça bar karaktere bürünmesa, Alevaleran
çoÌunluÌunun toplumsal güvenlak kaygılarını artırmıl ve onları Esad yönetamane
destek vermeye sevk etmaltar. Ancak Esad’a veralen destek Arap Alevaler ale Esad
yönetamanan alalkaleranan sorunsuz olduÌu anlamına gelmemektedar. Keza Alevaleran Esad’a verdaÌa desteh sadece mezhep faktörüyle azah edalemez; söz konusu
desteÌan tarahsel, sosyolojak, psakolojak ve sayasa nedenlera dakkate alınmalıdır. Bu
çerçevede Arap Alevaleran hem Esad rejamayle hem de muhalefetle gelaltardaklera
karmalık alalkaler etraÁı bar lekalde ancelenmal, aç savalın Aleva toplumu üzerandeka etkalera tartılılmıltır.
Ğç saval öncesande sayaseten “kapalı” bar ülke olan Suraye’de aç savalla barlakte ortaya çıkan güvenlak sorunları, astakrarsızlık ve belarsazlak; saha çalılmasını,
konuyla algala balga ve belgeleran toplanmasını zorlaltırmıltır. Bu nedenle çalılma
büyük ölçüde mevcut lateratür ale akancal kaynaklar, gazeteler, anternet satelera ve
sosyal medyada konuyla algala haberleran deÌerlendaralmesa suretayle yazılmıltır.

Suriyeli Arap Aleviler
Arap AlevalaÌa adlandırması hem özel bar ananç grubuna hem de bar etnak gruba alaret etmektedar.1 Ballangıçta bar ananç grubu olarak ortaya çıkmıl olmasına raÌmen
Arap AlevalaÌa zamanla bareyleran dana ratüellera yerane getarap getarmedaÌane bakılmaksızın, kanbaÌına dayalı bar kamlaÌe dönülmültür (Khudr, 2011). Arap Alevaler
Arapça konulmaktadır fakat aksanlarında bazı farklılıklar vardır. Hem anançlarındaka hem dallerandeka bu farklılıklardan yola çıkarak bazı kaynaklarda Alevaleran,
Büyük Ğskender’den önce DoÌu Akdenaz kıyısında yalayan Kenanlıların torunları
olduÌu alera sürülmektedar (Collelo, 1987; Manahan, 2012). Bu bölgede yalayan
halkların zamanla Yunan, Zerdült, Hrastayan ve Ğslam gelenekleranden etkalenerek
Aleva anancını olulturduÌu addaa dalmektedar. Yaygın kanaate göre ase Arap AlevalaÌa 10. ve 11. yüzyıllarda esasen Irak merkezla bar batına-mastak hareketan zamanla

1

Surayela Arap Alevaler, 20. yüzyılın ballarından bera kendalerana ‘Aleva’ olarak adlandırsa da tarah, ananç,
kültür ve gelenek açısından Anadolu Alevaleranden önemla ölçüde farklılıklar göstermektedar. Bu nedenle Türkçe lateratürde Surayela Alevaler, Arap Alevasa, Nusayra, Nusayra Aleva vb. adlarla anılmaktadır.
Ğngalazce lateratürde ase Anadolu Alevalera ‘Aleva,’ Arap Alevalera ase ‘Alawa’ veya ‘Alawate’ leklande yazılmaktadır. Bu metande Arap Aleva ve Aleva tabarlera geçalla olarak kullanılmıltır. Bu konuda ayrıntılı bar
tartılma açan Özcan Güngör’ün (2017) makalesane bakılabalar.
3
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dönülümü sonucunda ortaya çıkmıltır ve ĒaalaÌan uç bar lubesa (gulat-a ēaa) olarak
görülmektedar. Buna göre Arap Aleva anancı temellerana 9. yüzyılda yalayan 11.
Ğmam Hasan el-Askera’nan (ö.874) yakın dostu Muhammed Ğbna Nusayr’ın (ö.868)
görülleranden almaktadır. Ğnancın kurucusunun adından dolayı Arap AlevalaÌa, Nusayralak olarak da anılmaktadır (Fraedman, 2010; Bulut, 2011).
Arap Aleva toplumu yüzyıllardır Suraye’nan kuzeybatısında, Akdenaz kıyısında
kuzeyden güneye uzanan Sahal SıradaÌları’nda (Nusayraye veya Ansara DaÌları olarak da anılır) kenda özgün anançlarına baÌlı ve özerk bar lekalde yalamıltır. Aleva
anancının gazema, mensuplarının abadetlerana camade yapmaması, alkol kullanımına
karlı toleranslı olması, reenkarnasyona ananması, geleneksel Sünna ve Ēaa okullarından ve medreseleranden uzak durması vb. ananç ve geleneklera, Arap Alevaleran
Ğslamla alalkaleranan sorgulanmasına neden olmultur (Balanche, 2013). Geçmalte
Alevalak, Ğbna Teymaye gaba alamler tarafından mahkum edalmaltar. Ğbna Teymayye
(ö.1328) 1305 ve 1318 yıllarında verdaÌa üç ayrı fetvada NusayralaÌa Ğslam dılı alan
etmal; melhur fetvalarının barande “Nusayraleran puta tapanlardan daha kafar olduÌu”nu söylemal ve onlara karlı cahad alan etmaltar (Chehab, t.y., ss.12-13). Ēaa alamler de Aleva anancını ‘gulat’ olarak tanımlamıl, Alevalera Ğmâmayye Ēaa’sının parçası
olarak görmekten amtana etmaltar (Moosa, 1987).
Suraye’nan baÌımsızlıÌına gaden yolda Arap Alevalera ülkenan gera kalanıyla barleltarme garalamlera çereçevesande döneman Kudüs Müftüsü Muhammed Eman el-Hüseyna, Temmuz 1936’da verdaÌa fetvada Arap Alevaleran Müslüman kamlaÌana tanımıltır. Aynı zamanda bar grup Aleva leyha, Alevaleran Ğslam anancına baÌlı Müslümanlar
olduÌunu, Ğslam’ın bel temel lartını yerane getardaklerana belartmal ve Müslüman
olduÌunu ankar eden bar kalanan Alevalak addaasında bulunamayacaÌını alan etmaltar.2
Daha sonra bazı Iraklı Ēaa dan adamları Alevalerle yakından algalenmaltar. 1948’de bar
grup Aleva öÌrenca, Ayetullah Muhsan el-Hekam’an hamayesande dan ve hukuk eÌatama
almak açan Necef’e götürülmültür. Yane el-Hekam’an hamayesande Lazkaye’de Cafera

2

1930’larda Aleva laderlera, barlelak bar Suraye ale bütünlelmeya savunan Arap mallayetçasa kesam ale kenda
toplumları üzerande Suraye’den ayrı olarak hakamayetlerana sürdürmek asteyen Aleva önderlera arasında
akaye bölündü. Süleyman el-Ahmed (1866-1942) laderlaÌande Suraye ale barlelmeya savunan kamseler,
Mayıs 1936’da Ğslam’a baÌlılıklarını alan eden ve Müslüman-Arap kamlaklerana vurgulayan bar baldara
yayınladı. Bununla barlakte bazı Aleva önderlera 1922’de Lazkaye’de kurulan Aleva Devleta’nan 1936’da
Suraye ale barleltaralmesane karlı çıktı. Hafız Esad’ın büyük babası Ala Süleyman Esad’ın da aralarında
bulunduÌu altı Aleva öndera Fransız hükümetane hataben yazdıÌı mektupta Suraye’nan Alevalera kafar
gören Sünna bar devlet olduÌunu, manda yönetamanan sona ermesanan onları ölüm tehlakesayle bal bala
bırakacaÌını yazdı. Aleva Devleta’nan Suraye’ye baÌlanmasına karlı çıkan bu kalaler Lübnan’a katılmak
açan Fransız hükümeta nezdande garalamlerde bulundu (Alkan, 2013).
4
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DerneÌa kurulmultur. Dernek, cama yapımını üstlenmal ve Ğmâmayye Ēaa’sının baÌımsız Suraye’de bar mezhep olarak resmen tanınması açan loba yapmıltır.3
1970’lere gelandaÌande Arap Aleva dan adamlarının çoÌu kendaleranan Müslüman ve Ğmâmayye mezheba müntesaba olduklarını addaa etmaltar. Fakat önde gelen Ēaa müçtehatlerden haçbara bunu tasvap etmemaltar. Nahayet Lübnan Ēaalerana
örgütleyen Ğmam Musa Sadr 1973’te verdaÌa bar fetvade Arap Alevalera, Ğmâmayye
Ēaa ’sının bar unsuru olarak kabul etmaltar . Ğmam Sadr ’ın ardından Ayetullah
Hasan Ēaraza , bar Aleva rasalesane yazdıÌı önsözde “Alevaleran anançlarının ,
Ğmâmayye Ēaası kardellerayle her açıdan uyumlu olduÌunu ve bu gerçeÌa kalasel
gözlemlerayle gör - düÌünü ” yazmıltır . Bununla barlakte Ğmâmayye ’nan büyük
müçtehatleranan bar kısmı Arap Alevalere karlı mesafela tutumlarını sürdürmültür
(Kramer, 1987; al-Tamama, 2012; Arıkan, 2012).
Çok uzun yıllar Sahal SıradaÌları’nda adeta azole yalayan Aleva toplumu, 20.
yüzyılın ballarında derebeyler tarafından yönetalen fakar köylüler olarak tanımlanmıltır. ÇoÌunlukla Sünna olan toprak aÌaları açan hazmetça, tarım alçasa veya ortakçı
olarak çalılmıllardır. Bu lartlar altında Suraye devletanan kurululu sırasında orduya
katılmak Arap Alevaler açan toplumsal açıdan dakey mobalazasyonun bar yolu olarak
görülmültür. Fransız Levant ordusunda zaten çok sayıda Aleva bulunmultur. 19491963 arasında Sünna subayların yaptıÌı darbeler, darbe sonrası tasfayeler ve ordu
açandeka güç mücadelesa de Sünna subayların sayısının azalmasına neden olmultur.
Alevaler bu durumdan astafade ederek ordu açande üst düzey pozasyonlara gelmeye
ballamıltır (Alkan, 2013).
Arap Aleva askerler aynı zamanda sosyalast eÌalamla Arap mallayetçasa Baas Partasa’nan gözde ansan kaynaÌı olmultur. 1966’da Baas darbesanan önde gelen aka askera
ladera Salah Cedad ve Hafız Esad, Alevadar. Esad, 1970’te yena bar darbe yaparak Cedad’a tasfaye etmal ve aktadarı tekelane almıltır (Mercan, 2012, ss.58-74; Salık, 2016,
ss.45-52). Alevaleran refah durumu Baas aktadarıyla dakkat çekaca lekalde yükselmaltar. Toprak reformu ve kırsal kalkınma programları, kırsalda yalam kolullarını ayaleltarmaltar. Öte yandan, gaderek artan sayıda Aleva, ülkenan farklı yerlerande yena
kurulan fabrakalarda veya güvenlak kurumları balta olmak üzere kamu kurumlarında astahdam edalmaltar (Goldsmath, 2011).

3

1952’de Suraye hükümeta Ğmâmiyye ĒialıÌı mezhebana resmen tanıdı ve Ğmâmiyye ’nan fıkha hüküm -e
lera d aÌer tanınmıl Ğslam mezhepleranan hükümlera g aba d ana mahkemelerde uygulanmaya ballandı.
Ğmâmiyye’nan resmen tanınmasıyla Alevaler de kısmen tanındı ve Aleva dan adamları bu tarahten sonra
Suraye müftüsü tarafından Cafera Ēaaler olarak kabul edalda (Chehab,t.y., s.3).
5
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2011’de Suraye kraza balladıÌında Alevaler genel nüfusun yüzde 10-12’sana (22,5 malyon) olulturuyordu. ÇoÌunlukla Lazkaye valayetanan sahal kısmında yalıyorlardı. Suraye’nan kuzey batısında, Akdenaz kıyısında daÌlık kesaman kırsal bölgelera
genelde Aleva aÌırlıklı olmasına raÌmen hem bar zamanlar Aleva devletane balkentlak yapan Lazkaye hem de Tartus leharlerande çok sayıda Sünna yalıyordu. Tarahsel
olarak Sünnaleran çoÌunlukta olduÌu bar lehar olan Lazkaye’de nüfus dengesa geçen
on yıllarda Alevaleran yoÌun göçü ale büyük ölçüde deÌalta. 2010’da 400 ban olan
lehar nüfusunun yüzde 50’sa Aleva, yüzde 40’ı Sünna, yüzde 10’u Hrastayan ada (Balanche, 2015; Qutrab, 2016, s.11). Suraye’nan büyük leharleranan çoÌunda az yada
çok Aleva topluluklar bulunuyordu. Bu topluluklar ya kırsaldan kente göç etmal ya
da Aleva yoÌunluklu bölgelerden özellakle Baas aktadarı dönemande gelmalta. Alevaleran bar kısmı farklı toplumsal gruplarla bar arada yalamaya ballasa da kente yena
gelen Alevaler barçok yerde ayrı “Aleva mahallelera” kurdu. Kentlere yerlelen Alevaleran önemla bar kısmı kamu aktasada telekküllerande, devlet daarelerande, devletan
basın-yayın organlarında veya güvenlak kurumlarında çalılıyordu.

Baas Rejimi’nin Arap Alevilerle İlişkileri
Ğktadardaka Esad aalesanan Aleva olması hasebayle Alevalerle algala en çok tartılılan
hususlardan barasa onların Baas rejama ale alalkaleradar. Seküler ve sosyalast Baas Partasa, kurululundan bera Alevaler açan çekaca olmultur. Partanan kurucularından Zeka
al-Arsuza Aleva ada ve Alevaleran partaye alga göstermesande etkala oldu (Alkan, 2013).
Baas’ın sosyalast ajandası fakar Alevaler açan ekonomak fırsatlar sunarken seküler
mallayetçalaÌa onların dana farklılıklarının gözardı edalmesana saÌlıyordu. 1960’larda
arka arkaya gelen askera darbeler Alevaleran Baas açandeka yerana güçlendarda. Nahayet Hafız Esad’ın 1970’de aktadarı tamamen elane geçarmesayle Alevaler güvenlak
kurumları balta olmak üzere devlet kademelerande önemla pozasyonları kontrol etmeye balladı. En seçkan ordu barlaklera neredeyse tamamen Alevaleran kontrolünde
ada. Rejaman güvenlak aygıtları, gazla servas ve malas güçlera ale Aleva toplumu o denla
açaçe geçmalta ka neredeyse her aaleden en az bar kala bu telkalatlardan barande çalılıyordu (Nakkash, 2013, s.11; Holladay, 2013, ss.44-45).
Hafız Esad’ın yönetama bar taraftan Alevalera aktadara talırken daÌer taraftan
Arap Aleva toplumunu baskı altına aldı ve AlevalaÌa dönültürdü. Öyle ka bazı deÌerlendarmelere göre Alevalera barbarane baÌlayan en önemla ley artık ananç ve etnak
baÌlardan zayade Esad aktadarına destek vermek oldu (Khudr, 2011; Karfan, 2005).
Baas rejama ale ortaklık ve Esad yönetamanan “Müslüman Arap Ulus” projesa Aleva6
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leran farklı kültürel, toplumsal ve dana kamlaklerana özgürce gelaltarmesana önleda.
Okulllarda Ğslama eÌatam geleneksel ve Sünna öÌretasa doÌrultusunda yapıldıÌı açan
ders kataplarında Alevalakten bahsedalmeda. Keza kamuoyunda Alevalerden söz etmek bar tabu ada. Esad, aktadarını Arap Aleva dayanılması üzerane bana ettaÌa halde,
Alevaleran dana kamlakleranan kamusal alanda sergalenmesana mütemadayen engellemeye çalıltı ve Sünna müslümanlar gaba görünmelerana asteda. Alevaleran Ğmâmayye Ēaası’na mensup olduÌunu alan etse de Esad, Aleva kasabalarında camaler anla
etmek, halkın önünde namaz kılıp oruç tutmak suretayle halkını Sünna prataklera
takap etmesa açan telvak etta. DaÌer ananç gruplarının aksane Alevaleran toplumu yönlendarecek ve dana prensaplera gözetecek bar otorate veya kurum kurmasına azan veralmeda (Landas, 2003; Mervan 2013). Hatta Aleva küllayatı olulturulmasını asteyen
Tartuslu Ēeyh el-Mahlab el-Hasan 1984’te lüphela bar lekalde öldü (Mostafa, 2017).
Esad aalesanan aktadarı tekelane almasıyla beraber geleneksel Aleva toplum önderlera, alaret leyhlera, toprak aÌaları veya Aleva aydınları etkasazleltaralda ve laderlak
rollerana kaybetta. Bu durum Alevaleran parçalanmasına neden oldu ve önemla meselelerde ortak bar tutum gelaltarmelerana engelleda. Kendalerana temsal eden merkeza
bar otoratenan yokluÌunda kenda dana anançlarını gelaltaremedaler (Rosen, 2011).
Harlang ve Barke’nan deyalayle Alevaler açan “süregelen trajedanan esas zorluklardan
bara ‘Aleva toplumu’ daye bar leyan olmaması” ada. Onların afadesayle Alevaler, “Suraye
halkı açerasande zahna en çok karılmıl ve astakametana kaybetmal kesamdar” (Harlang
ve Barke, 2013).
Esad aalesa AlevalaÌa baskı altına alsa da açanden çıktıÌı toplumla alalkalerana kesmeda. Bazılarını önemla pozasyonlara getarerek ve “fundamentalazm” tehdada karlısında tüm azınlıklıklar ale Alevaleran koruyucusu olma addaasıyla Aleva toplumu ale
rejam arasında “asabaye” baÌlarını güçlü tutmaya çalıltı. Natekam Hazaran 2000’de
ölen Hafız Esad’ın Kardaha’da defnedalmesa, Esad aalesanan gücünü bu bölgeden aldıÌının ve zora dültüÌünde de yüzünü yane bölgeye döneceÌanan sembolak göstergesa olarak deÌerlendaralmektedar (Khaddur ve Mazur, 2013).
Baas rejama/Esad yönetama altında Arap Alevaleran aktadar aÌlarına eralmedeka
avantajlarından dolayı devlet allerande astahdam edalmesa daha kolay olduysa da bu
durum Alevaleran genel olarak yüksek yalam standardına kavultukları anlamına
gelmayordu. Natekam, Baas yönetamanan alk on yıllarında Alevaleran yalam kolullarında kaydedalen ayalelmenan aksane son yıllarda Alevaler arasında elatsazlak gaderek
artmıl, refah ve zenganlak Esad aalesa ve müttefaklera ale doÌrudan baÌlantılı küçük
bar grubun elande yoÌunlalmıltı (Goldsmath, 2011, ss.47-48; Hurd, 2013). Öte yandan Akdenaz kıyısındaka taraha yerlelam yerlera olan Sahal SıradaÌları’nda yalayan
7
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“Sahal Alevalera” ale barçok aalenan sonradan göç ederek yerleltaÌa Hama, Humus ve
Ēam’da yalayan “aç kesam (dahal) Alevalera” arasında cadda ekonomak, toplumsal ve
sayasa farklılıklar ortaya çıktı. Ğç bölgelerde yalayan Alevaler kendalerana, Sahal bölgesanden gelenleran tekelleltardaÌa aktadar yapılarından dıllanmıl hassetmeye balladı.
Sahalde yalayan Alevaler daha kendalerana Esad aalesane ve aalenan geldaÌa Kardahalılara karlı daha dezavantajlı hassedayordu (Mervan, 2013; Nakkash, 2013, ss.6-7).
2011’de rejam karlıtı gösteraleran salahlı çatılmalara dönülmesayle Arap Alevaler rejaman arkasında durmak, muhalaÁere katılmak veya hem rejamle hem de muhalefetle arasına mesafe koymak arasında zor bar seçamle karlı karlıya kaldı. Bu
süreçte Esad yönetama daÌer azınlık gruplarıyla barlakte Arap Alevaleran sadakatana
saÌlamak açan her yolu deneda. Bar kere muhalefete meyleden Alevalere karlı veya
muhalefet potansayela olan Aleva laderlere karlı çok sert davrandı. Mesela, 2005
Ēam Baldarasa’nan amzacıları arasındaka tek Aleva olan Araf Dalala, 3-5 yıl hapse mahkum edalen daÌer muhalaÁeran aksane 10 yıl hapse mahkum edalda. Keza, Kardaha’da
uzun zamandan bera Esadlara rakap olarak balanen el-Hayer aalesanden ve Esad yönetamanan kadam muhalaÁerden Abdülazaz el-Hayer, muhalaf telkalatlardan Ulusal
Koordanasyon Kurulu’nun temsalcasa olarak Rusya ve Çan’e yaptıÌı seyahatlerden
dönülte Ēam’da 21 Eylül 2012’de tutuklandı. Ancak Esad yönetama, tutuklama addaasını reddetta ve Hayer’an Ğslamcı gruplar tarafından kaçırıldıÌını alera sürdü (Saly,
2012; al-Zoauba, 2016). Hayer’an akıbeta hala balamayor.
Esad yönetamanan Alevaleran sadakatana garantalemek açan balvurduÌu yöntemlerden bara de mezhepça ajatasyondu. Rejaman propaganda aygıtları, bar yandan muhalaÁera “Sünna fanatakler” gaba gösterap Alevaleran mevcut konumlarını kaybetme
ve radakal bar Sünna rejaman yönetamane garme korkularını depreltararken daÌer yandan artan laddetan kurbanlarından Arap Alevasa olanların toplumsal kamlaÌana vurguluyordu. Mesela daha rejam karlıtı gösteraleran tırmanıla geçtaÌa Nasan 2011’de
TuÌgeneral Abdu Hıdr el-Telava, aka oÌlu ve bar yeÌenanan öldürülmesa bu çerçevede
kullanıldı. Maktulleran kesalmal uzuvları ve Aleva mahallesa Vada el-Dahab’taka cenaze törena devlet televazyonunda canlı yayınlandı. Maktul generalan kızı ve karısıyla yapılan röportajlar, aksanlarından ötürü aalenan mezhep kamlaÌana de gösterayordu. Natekam bu olay, Aleva toplumunda korku ve öfkenan öne çıkmasında ve
barçok Alevanan rejame destek vermesande etkala oldu (Nakkash, 2013, s.6).
Natekam muhalaÁer arasında alırıcı grupların yükselmesa Alevaleran endalelerana deranleltarda. Esad yönetamanden madda çıkar saÌlayamayan ve zor kolullarda
yalamaya devam eden Arap Alevaler daha rejaman dülmesanan kenda ananç grupları
açan bar felaket olacaÌından endalelenayordu. Böylece barçok Arap Aleva açan kenda
8
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toplumlarının kadera Esad rejamanan kaderane baÌlı hale gelda (Hurd 2013; Harlang
ve Barke, 2013; Goldsmath, 2011, s.52). Bu durumun netacesande Alevaler gençlerana Humus, Ēam ve Halep gaba yerlerde rejaman hazmetane verda ve karlılıÌında rejamden Arap Alevaler ale Alevaleran merkeza olarak görülen Lazkaye ve Tartus’u korumasını bekleda (Orton, 2014). Natekam, rejam, Eylül 2012’de banlerce yedeÌa askere
çaÌırdı. ÇaÌrılar çoÌunlukla Tartus, Humus, Ēam gaba kayda deÌer Aleva nüfusunun
olduÌu leharlerde yapıldı. Böylece rejam hem askera kayıplarını telafa etmeye hem
de kendane sadık yena barlakler olulturmaya çalıltı (Holaday, 2013, s.29).

Suriye Muhalefeti ve Arap Aleviler
Baas rejamanan Alevalerle garaft alalkalerane karlın Arap Alevaleran tamamıyla Esad
yönetamanana destekledaÌana söylemek doÌru deÌal. Alevaler arasında Baas rejamane
karlı çıkan ve Esad yönetamane karlı mücade eden bar kesam hep oldu. Mesela Komünast Ğlça Partasa (KĞP) 1980’lerde barçok muhalaf Aleva genca saÁarına çekta. Esad
yönetamanan baskıcı polatakalarına ve yozlalmasına karlı zamanla Alevaler arasında
da memnunayetsazlak arttı. Bu memnunayetsazlaÌan temelande, yozlalma ve gelar daÌılımındaka uçurumlardan dolayı Alevaleran önemla bar kısmının fakarlak açande yalamaya devam etmesa yatıyordu. Ayrıca, Alevalakle tüm baÌlarını koparmasına ve Aleva kültürünü baskı altına almasına raÌmen Esad yönetamanan Alevaleran temsalcasa
ve koruyucusu olarak görülmesa barçok Aleva arasında tepkaye neden oluyordu. Alevaleran bar kısmı, Esad’ın bar toplum ve ananç grubu olarak Alevaleran çıkarlarından
zayade kenda kalasel çıkarlarının pelande olduÌunu dülünüyordu (Goldsmath, 2011,
s.47-48). Keza, Esad yönetamanan “mezhepça” polatakaları, “Alevalak adına tüm ülkeya
uçuruma sürüklemesa”, kenda güvenlaÌa açan Alevalera deÌalak güvenlak kurumlarına
yerleltarerek kullanması Alevaler arasında tepkanan büyümesane yol açtı. Zara, Aleva
toplumunun aleraye yönelak güvenlak kaygılarından bara, Esad’ın uygulamalarından
tüm Alevaleran sorumlu tutulması ada (Khudr, 2011; Kaeke ve al-Junda, 2016).
2011’de rejam karlıtı gösteraler balladıÌında muhalefetan önemla bar kısmı, Alevaleran Baas rejama ale alalkalerana ve Aleva toplumunun güvenlak kaygılarını dakkate
alarak onları muhalefet saÁarına katılmaları açan akna etmeye çalıltı. Muhalefetan
önde gelen asamleranden Bassma Kodmana’nan afadesayle “demokratak muhalefetan
balarılı olabalmesa açan öncelakle Alevaleran güvenlak açande rejame karlı durabaleceklerane akna edalmesa gerekayordu” (Kodmana, 2011). EÌer Arap Alevaler kenda
güvenlakleranden eman olurlarsa rejamden desteÌana çekerek muhalefete katılabalar, bu da büyük ölçüde Alevalere dayanan güvenlak mekanazmasının çözülmesana
hızlandırabalarda. MuhalaÁeran kurduÌu alk telkalatlardan Suraye Ulusal Konseya’nan
9
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(SUK) alk balkanı Burhan Galyun, 24 Ēubat 2012’de Tunus’ta Suraye Halkının Dostları Grubu’nun alk toplantısında yaptıÌı konulmada “endalela Aleva yurttallarına”
hataben onların “yena Suraye’nan anlasında elsaz bar rolü” olduÌunu belartta. Galyun,
Alevaleran “yozlalmıl daktatörleran eylemlera” ale “Esad-Makhlouf mafyasının alledaÌa suçlardan sorumlu tutulamayacaÌını” söyleda (Ghalaoun, 2012). Benzer lekalde
SUK BalkanlıÌını üstlenmesanden kısa bar süre sonra, 11 Kasım 2012’de Doha’da
bar konulma yapan Muaz Hatap, “devramcaleran” slogan olarak tekbar getarmesanan
daÌer ananç gruplarını dıllamak anlamına gelmedaÌana, anandıkları Ğslam’ın “medenayet kurucu, ansanları onurlandıran, en kutsal topraklarda HrastayanlıÌı kucaklayan, halkları bölen deÌal barleltaren, gücün teklakte deÌal çoÌulculukta olduÌuna
ananan bar dan” olduÌunu söyleda. Hatap, toplumun her kesamane yapılan haksızlıklara karlı, “her Sünna ve Aleva, her Hrastayan ve Dürza, her Ğsmaala ve Süryana açan
özgürlük talep ettaklerana” afade etta (Hof ve Samon, 2013, s.26).
Muhalefet laderleranan Arap Alevalere eralme gayretlerane raÌmen Alevaler büyük gruplar halande protestolara katılmadı ancak bareysel olarak muhalaf saÁara
farklı kesamlerden katılan çok kala oldu (Kahf, 2011). Mesela Aleva aktrast Fadva
Süleyman, Humus’ta asyanın en tanınan yüzleranden bara oldu (Oweas, 2012). Eylül
2011’de Aleva leyhlera Muhab Nasafa, Yasan Hüseyan ve Musa Mansur ortak bar baldara yayınlayarak Bellar Esad ve ekabanan yaptıÌı vahletten sorumlu olmadıklarını
belarttaler ve halkı barılçı gösteralere katılmaya çaÌırdılar (Al-Arabaya, 12.9.2011).
Muhalaf gazeteca, Barlelak Suraye Bloku ladera ve SUK üyesa Vahad Sakr, Alevaleran
“devrame katılması durumunda hem dengeleran deÌaleceÌana hem de rejaman Alevalera bar baskı unsuru veya bahanesa olarak kullanmasının önleneceÌana” söyleyerek Alevalere “devrame” katılma çaÌrısı yaptı (Al-Arabaya, 16.10.2011). Keza, Aralık 2011’de el Arabaya televazyonunda bar programa katılan SUK üyesa Arap Aleva
Monzer Makhous, Alevaleran rejama destekledaklera açan deÌal, kırk yılı alkın süredar
baskı altında oldukları açan haçbar zaman rejame karlı tepkalerana dale getaremedaklerana belartta. Rejaman azınlıkların koruyucusu olduÌu addaasına karlılık Makhous,
azınlıkları korumanın en aya yolunun “yurttallık ve hukuk önünde elatlak alkelerane
dayalı çoÌulcu ve demokratak bar rejaman kurulması” olduÌunu söyleda. Banyas (Tartus) ve Cebele (Lazkaye) gaba yerlerde Alevaleran rejama protesto ettaklerana belarten
Makhous, protesto gösteralerane daha fazla Alevanan katılması gerektaÌana söyleda
(Al-Arabayah, 11.12.2011).
Aktavast ve sayasetçaleran yanı sıra Aleva askerler ve astahbarat görevlaleranden
bazıları da saf deÌaltarerek muhalefete katıldı. Mesela, Golanlı Alevalerden Albay
Zübeyde el-Meeka asyancılara katıldı ve Özgür Suraye Ordusu’na (ÖSO) eÌatam verda
(Atassa, 2012). Lazkaye kırsalının astahbarat sorumlusu Yasan Süleyman, Hazaran
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2012’de Ğdlap’te ÖSO’ya katıldı (Kaeke ve al-Junda, 2016). Keza AÌustos 2013’te
eska Savunma Bakanı General Ala Habab Mahmud’un saÌlık nedenlerana mazeret
göstererek ordudaka görevanden ayrıldıktan sonra Türkaye’ye kaçması, Esad rejama
açan aÌır darbe olarak görüldü (Tabler, 2013).
Rejamle yollarını ayıran Aleva muhalaÁer ya mevcut muhalefet hareketlerane
katıldılar ya da yena olulumlara gattaler. Ne var ka Alevaleran Esad’dan uzaklalması
ve muhalefete katılması, yana Esad’ın kenda kalesa olarak gördüÌü topraklarda bar
balkaldırının ortaya çıkması rejam açısından kabul edalebalar deÌalda. Bu nedenle
muhalefete katılan Alevalere karlı sert tedbarler uyguladı (Sratfor, 2015). Tanınmıl
Aleva muhalaÁerden Uday Receb tutuklu bulunduÌu hapashanede alkence sonucu
öldü (Syraan Observer, 2015).
Öte yandan muhalefet saÁarına katılan Alevaler, Ğslamcı alırıcıların etkasanan
artması nedenayle ballangıçta muhalefetle yakaladıkları uyumu kaybetta. Mesela Yasan Süleyman dokuz ay kadar ÖSO’da kaldıktan sonra muhalaÁeran arasında
Ğslamcı hareketleran yükselmesa üzerane Suraye’den ayrıldı. Üstelak bazı protesto gösteralerande Alevalera hedef alan sloganlar atıldı, duvarlara grafataler yazıldı.
Atılan sloganlardan barasa “Hrastayanlar Beyrut’a, Alevaler Tabuta!” leklandeyda
(Baker, 2012; Spencer, 2012). Suuda Arabastanlı Selefa Ēeyh Adnan el- Arur, 2012
ballarında yayınlanan bar vadeo kaydında “çatılmalarda tarafsız kalan veya devrama destekleyen Alevalere bar ley yapılmayacaÌını, fakat devrame karlı duranların
parçalarına ayrılacaÌını ve etleranan köpeklere veraleceÌana” söyleda (Hof ve Samon,
2013, s.18-19). Mart 2013’te ÖSO’ya baÌlı Ömer Faruk Tugayı’ndan Abu Sakkar
(Halad el-Hamad) adlı bar malatan, öldürdüÌü Aleva askeran caÌerana dallerken görüntülenda. Abu Sakkar daha sonra yaptıÌı bar açıklamada “Ğnlallah (Alevaleran)
hepsana katledeceÌaz” deda (Baker, 2013). Ğslam Ordusu adlı olulumun komutanı
Zehran Allul bar konulmasında Ğbna Teymaye’nan fetvasını tekrar ederek “Alevaleran Yahuda ve Hrastayanlardan daha kafar ve Allah’ın dülmanı olduklarını” söyleda. Rejaman Alevalera kullanarak uyguladıÌı baskıya karlılık çatılma sahalarında
faal olan el-Kaade ale baÌlantılı Nusra Cephesa kendasana “ Alev a dülman ve onun
Ēaa ajanlarına karlı” Sünna toplumun aktaf savunucusu gaba sunmaya çalıltı. Arap
Alevaleran anaakım Ğslam dılı olduÌunu göstermek açan “Nusayra” tabarana kullandı
ve mesajlarında “Nusayra ordusu”, “Nusayra askerler” vb. afadeler kullanarak rejama
, Aleva toplumuyla özdelleltarda . Örgüt , yayınladıÌı baldaralerden barande “eÌer
rejam Sünnalere karlı katlaamları durdurmazsa Nusayraleran günahlarından
sorumlu ola- cak ve daha sonra gelecek olan ley Allah’ın aznayle daha kötü, daha
acı olacaktır ” deda (Hof ve Samon , 2013 , s.23 ). Nusra Cephesa ladera Ebu
Muhammed el-Cevlana
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Mayıs 2015’te el Cezare’ye verdaÌa mülakatta “Aleva mezhebanan Allah’ın dana ve Ğslam daaresanan dılına çıktıÌını” söyleda ve “EÌer Alevaler salahlarını bırakır, Esad’dan
desteÌana çeker, adamlarını onun açan savalmaya göndermez ve Ğslam’a dönerlerse
o zaman kardelleramazdar” deda. Bu pratakte, Alevalere anançlarından vazgeçme çaÌrısı olarak görüldü (Aftandalaan, 2015). Böyle bar ortamda el Cezare televazyonunda
yayınlanan bar tartılma programında Alevaleran öldürülmeya hak edap etmedaÌa tartılıldı (Voltaarenet, 2015). MuhalaÁeran özellakle salahlı grupları arasında yükselen
Aleva karlıtlıÌı ve alırıcı unsurların yükselmesa Alevaleran toplum olarak geleceÌe
dönük güvenlak endalesana artırdı.
Rejam deÌalaklaÌa durumunda Arap Alevaleran durumunun ne olacaÌı, güvenlak
telkalatlarında ve çelatla hükümet kurumlarında çalılan on banlerce Aleva’nan balına ne geleceÌa gaba belarsazlakler nedenayle rejam deÌalaklaÌa çabaları Alevaler arasında pek destek görmeda (Khudr, 2011). Arap Baharı’nın yalandıÌı Mısır, Tunus,
Labya’da Ğslamcıların aktadarı ele geçarmesa, Alevaler arasında rejam deÌalaklaÌa ahtamalanden duyulan endaleya artırdı (Rosen, 2012). Üstelak, Ēeyh Adnan el-Arur’un
bazı takapçalera, rejame aktaf destek veren Alevaleran gelecekte aÌır baçamde cezalandırılacaÌını söyleda (Rosen, 2011). Bu gelalmeler Alevalera muhalefetten büyük ölçüde uzaklaltırdı. Böylece, Esad rejama ale yollarını ayıran fakat asyancılarla barlakte
elane salah almak astemeyen ve mezhep çatılmalarından endale eden Aleva muhalafler ortaya çıktı (Barnard, 2013).
Hem Esad yönetamayle hem de ülke dılında örgütlenen “muhalefet”le (SUK ve
SMDK/Suraye Muhalaf ve Devramca Güçler Ulusal Koalasyonu) ve salahlı asyancılarla
arasına mesafe koyan Aleva muhalaÁer büyük ölçüde Suraye’de Demokratak DeÌalam
açan Ulusal Koordanasyon Komatesa’ne (UKK) katıldı. UKK, 30 Hazaran 2011’de salahlı mücadeleya ve yabancı müdahalesana reddeden, dana ve mezhepça sayasete karlı
çıkan çoÌu eska solcu, mallayetça ve laberal muhalaÁer tarafından, muhalefetan taleplerana barleltarmek, sayasa dayalog ve barılçı muhalefet gösteralerana örgütlemek
amacıyla kuruldu. Ancak muhalaÁeran çoÌu ve salahlı asyancılar tarafından rejaman albarlakçasa olarak görüldü (Carnegae, 2012). KĞP’an önde gelen üyeleranden Abdülazaz
el-Hayer, UKK’nan kurululunda yer aldı ve dıl alalkaleran koordanasyonunu üstlenda
(Deeb, 2012). UKK’nan üyeleranden barasa de ünlü Aleva muhalaf Araf Dalala’dar. Dalala,
Suraye’de “bar devram, salahlı bar asyan ve bar komplonun karılımı” daye tanımladıÌı
mevcut krazan sorumlusunun Esad yönetama olduÌunu belartmaltar (Masha, 2012a).
Tanınmıl Arap Aleva muhalaÁerden barasa de Suraye Devletana Ğnla Hareketa
(BSS, Bualdang the Syraan State) Balkanı Luay Hüseyan’dar. Mart 2011’de Deraa’daka gösteracalere destek verdaÌa açan bar müddet tutuklanan Louay Hüseyan, serbest
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kaldıktan sonra rejam karlıtı mücadeleye devam etta. 27 Hazaran 2011’de 190 muhalafan katılımıyla Ēam’da Semaramas Otel’de düzenlenen hazırlık konferansının
ardından 10 Eylül 2011’de arkadallarıyla barlakte BSS’ya kurdu. 24 Hazaran 2014
tarahla el-Hayat gazetesande yayımlanan makalesande “Suraye devleta parçalanıyor
ve çöküyor” afadelerana kullandıÌı açan 12 Kasım 2014’te Lübnan’dan dönülünde
tutuklanan Hüseyan, “ulusal duyguları zayıÁatmak” ve “malletan moralana bozmak”
suçlarından yargılandı (al-Mayhana, 2014; Daragaha, 2015). 25 Ēubat 2015’te kefalet karlılıÌı serbest bırakılan Luay Hüseyan, seyahat yasaÌına raÌmen 26 Nasan
2015’te ülkeden kaçtı.
Arap Aleva muhalaÁeran bar kısmı Esad rejamanan yerane demokratak bar yönetam
kurulması talebayle 23-24 Mart 2013’te Kahare’de bar konferans düzenleda. Konferans organazasyon komatesanan yayınladıÌı baldarade hem gaderek zayıÁayan rejaman
hem de muhalaÁer arasında bazı unsurların mezhepça laddeta körükledaÌane dakkat
çekalda. “Rejaman devralmesa ve modern devlet, elat vatandallık ve adalet temelande
bar Suraye malla masakı müzakere edalebalmesa açan rejaman elanden mezhep kartının
alınmasının çok önemla” olduÌu belartalda (Oweas, 2013a). Konferansa çoÌu, “devrama” destekledaklera açan Suraye’ya terk etmek zorunda kalan eylemca ve dana lader
olmak üzere 100’den fazla kala katıldı. Konferans sonunda yayınlanan baldarade
Esad’ın devralmesa, ordudaka Alevaleran halka karlı salah kullanmaması ve halkın
orduya katılmayı reddetmesa çaÌrısı yapıldı. Aleva aktavast Tevfak Dünya tarafından
okunan baldarade “Suraye rejamanan bar Aleva rejama olmadıÌı ... Aleva toplumunun
geçmalte ve lamda rejam tarafından rehan alındıÌı” afade edalda (Laessang, 2013).
Kahare konferansı yena bar Aleva hareketane dönülmeda ama rejam karlıtı Alevalerden bar kısmı 21 Kasım 2015’te Ğstanbul’da Suraye’nan Yarını (Ghad Surayah)
adında bar hareket kurdu . Esad yönetamane karlı muhalefete geçen ve doÌrudan
Alevalere hatap eden alk hareket olan Ghad’ın amacı, Surayela devramcalerle al barlaÌa
yapmak suretayle Aleva toplumunun güvenlaÌanan ve gelecekteka sosyal ve sayasal
yapıdan payını almasının saÌlanması daye açıklandı . Amaçlarından barasa de Esad
aalesa dılında, aalenan bar lekalde yok ettaÌa laderleran yerane yena Aleva laderlera yetaltarmekta. Hareketan kurucusu Fuad Hamara, 2013’te tutuklanıp alkence görene
kadar Suraye televazyonu açan daza senaryoları yazan barasayda . Hamara, muhalefet
saÁarındaka Alevaleran çoÌunun “komünast veya laak” olduÌuna dakkat çekerek onlardan farklı olarak Arap Aleva kamlaÌa üzerane bar muhalefet hareketa olulturmak
amacıyla Ghad’ı kurduklarını açıkladı. Hamara, hareketan Suraye açande 13 ofasa bulunduÌunu ve rejaman baskısına raÌmen Suraye açande banlerce destekçasa olduÌunu
addaa etta (Anadolu Ajansı, 24.11.2015; al-Shabeeb, 2015; Terdaman, 2016).
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Hamara’nın yanı sıra yasaklı Suraye Komünast Partasa’nden yazar Ragda Hasan
bu hareketan önderlera arasında yer aldı. Ghad’ın Halkla Ğlalkaler Sorumlusu olan
Hasan, aynı zamanda SMDK’nın kurduÌu geçaca hükümette de danılman ada. Hareketan sözcüsü Kubab Halal, SMDK’nın Washangton ofasana adare edayordu. Hareket
SMDK’ya yakın olsa da resmen dahal olmadı. Çelatla açıklamalarında muhalefeta
Alevalere el uzatmamakla suçlayan Hamara, muhalefet saÁarındaka Alevaleran dana
kamlaklerana reddeden Marksastler olduÌunu, dolayısıyla Arap AlevalaÌana temsal
etmedaklerana alera sürdü. Hamara, Ocak 2016’da yazdıÌı bar makalede rejamle müzakere etmenan aptalca olduÌunu, onu devarmenan tek yolunun askera mücadele
olduÌunu savundu (Terdaman, 2016).
Ğç savalın alerleyen yıllarında Arap Alevaler arasında Esad yönetamane karlı salahlı eylemlere garalen bar grup ortaya çıktı. 4 Hazaran 2016’da Bellar Esad’ın ela
Esma Esad’ın özel koruması Ala Mahluf, bombalı suakastle öldürüldü. Saldırının
sorumluluÌunu “Özgür Aleva Hareketa” adında malatan bar grup üstlenda. Bu hareket rejame karlı salahlanan alk Aleva grup oldu.4 Hareketan Ēubat 2016’da Esad rejamane karlı savalmak ve Alevalera rejamden korumak açan Ēeyh Muhsan el- Haydara
tarafından kurulduÌu belartalayordu. Hareketan askera kanadı Özgür Aleva Tugayı
adını aldı. Hareketan yayınladıÌı baldaralerde rejaman addaa ettaÌa gaba Aleva toplumu
ale haçbar baÌı olmadıÌı, balakas Alevalere zarar verdaÌa, barçok Alevanan rejama desteklemedaÌa belartalda. Özgür Aleva Hareketa’nan ortaya çıkmasında Aleva alaretler
arasında rekabetan etkala olduÌu görülüyor. Natekam hareketan amaçlarından barasanan Alevalera, aktadarda etkala olan “Kalazaya hazbanan (Esad, Mahluf, Ēalal ve Hayerbek aalelera) tahakkümünden kurtarmak” olduÌu afade edalmaltar (MEMRI, 2016).

İç Savaşın Arap Aleviler Üzerindeki Etkileri
Çatılmalar ballamadan önce Suraye’de yalayan her toplumsal grup belarla mahallelerde yoÌunlalmıl olsa da mahalleleran ve toplumların ötesane geçen tacaret ve
al alalkalera, hatta farklı gruplar arasında evlalakler söz konusuydu. Özellakle yena
anla edalen bazı bölgelerde farklı gruplar bararada yalayabalayordu. 2011’den sonra
bu süreç tersane döndü. Hem Alevaler hem de Sünnaler daha önce barlakte yaladıkları mahallelera terk ederek kenda toplumları ale baÌlarını güçlendarmeye balladı

4

Mart 2012’de Youtube’da yayınlanan bar vadeo kaydında kendasana Yüzbalı Salah Habab Salah daye tanıtan bar kala etrafındaka salahlı grubu “Özgür Aleva Cephesa” daye adlandırdı ve ÖSO’ya baÌlı olduÌunu
açıkladı (Kessler, 2012). Fakat bu grupla algala balkaca bar balga bulanamadı. Dolayısıyla yukarıda bahsa
geçen Özgür Aleva Hareketa ale Özgür Aleva Cephesa arasındaka alalka balanmayor.
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(Nakkash, 2013, s.1; Holaday, 2013, s.22). Toplumsal ayrılma ve sekteryen konsoladasyon bar süre sonra muhalaÁer ve rejaman güvenlak güçlera arasındaka çatılmalara paralel olarak toplumlar arası çatılmalara zeman hazırladı. Ğlk olarak ülkenan
ekonomak ve stratejak merkezleranden Humus, mezhep eksenla yoÌun çatılmalara
sahne oldu. Buradaka Alevaleran çoÌunun Baas aktadarı dönemande yerlelmal olması
ve devletle yakın alalkalera çatılmaların hızını ve laddetana artırdı. Mayıs 2011’de
ballayan toplumlar arası çatılmalar her aka tarafta da büyük kayıplara sebep oldu ve
her aka taraftan banlerce ansanın evana terk etmesayle sonuçlandı.
Bar yandan çatılmaların yıkıcı doÌası ve mezhepça karakter alması, daÌer yandan Arap Alevaleran barçoÌunun asyanı bar halk devrama deÌal de Aleva karlıtı bar
hareket olarak görmesa, Arap Alevaler arasında ortak grup baÌları ve duyguların falazlenmesane, toplumsal dayanılmanın güçlenmesane neden oldu. Seküler eÌalamlerayle balanen ansanlar daha gaderek daha fazla dana-mezhepsel kamlaklerane sarılmaya
balladı.5 Ayrıca, Arap Aleva toplumunun varlıÌını sürdürebalmesa açan mevcut rejama
kabul etmek ve desteklemekten balka bar çaresanan olmadıÌı dülüncesa yayıldı. Natekam, çatılmalar deranleltakçe Alevaleran arasında daha önceden özel sohbetlerde
Esad yönetamana laddetle eleltaren kalaleran bar kısmı bale karlılaltıkları akalem karlısında Esad’ın yanında durmaya karar verda (Nakkash, 2013, ss.6-7; Khudr, 2011).
IĒĞD ve Nusra gaba alırıcı unsurlar güçlenap Aleva toplumunu tehdat ettakçe Alevaler
arasında Esad’ı eleltarmek ahanete eldeÌer görüldü (Dagher, 2015). Ğlganç bar lekalde aktadardan dıllandıklarını dülündüklera açan Esad yönetamane tepka gösteren “aç
kesam Alevalera”, çatılmaların büyümesayle kendalerana sahal bölgesadenkalere kıyasla daha savunmasız hassetaklera açan rejama korumak amacıyla seferber oldu.
Çatılmaların yayılması karlısında güvenlak güçleranan durumu kontrol etmekte yetersaz kalması, Aleva savalleran ve yerlelam yerleranan hedef alınması ale artan
toplumsal güvenlak endalelera 2012 ortalarından atabaren Alevaleran salahlanmasına neden oldu. Çatılmalardan doÌrudan etkalenmeyen yerlerde daha Arap Alevaler
kenda mahalle, kasaba ve bölgelerana korumak ve gözetmek amacıyla gönüllü olarak
salah eÌatama aldı; hafaf salahlarla donatılmıl Halk Komatelera (el-Lacan el-ēa’bayeh)
adlı malas güçlera kurdu (Masha, 2012b; Mohammad D, 2012).
Muhaberat (Suraye astahbarat telkalatı) ale al barlaÌa açande yerel düzeyde kurulan Halk Komatelera rejame sadık topluluklardan çoÌunlukla yarı zamanlı, gönül-

5

Bu süreçte, uzun süre göz ardı edalen dan adamları öne çıkmaya balladı. 2007’de kurulan, dan adamlarını baraya getaren Suraye ve Yurtdılı Aleva Ğslam Konseya (Islamac Alawa Councal of Syraa and Overseas)
önem kazandı. Bu konseyan üyeleranden Ēeyh Muvaﬀak el-Gazal ale Suraye Ğlahayat Enstatüsü Müdürü
Ēeyh Ahmed Balal, Baas rejamane destek veren açıklamalarıyla dakkata çekta (Inskeep, 2013).
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lü genç alsazlerden oluluyordu. Mahalleleran önemla yerlerande kontrol noktaları
kurdular.6 Mahalleye garen araçları kontrol etmek ve lüphela kalalera Muhaberat’a
baldarmekle görevlaydaler. Böylelakle kontrol ettaklera alanda rejame karlı herhanga
bar hareketlenmeya engellayorlardı (Nakkash, 2013, s.9). Halk Komatelerane katılım gönüllülük esasına dayansa da komateye dahal olan devlet memurları önceka
allerana yapmadıkları halde maal almaya devam edayordu (Holladay, 2013, ss.1819). Ayrıca, yerane göre maktarı deÌalmekle barlakte malaslere düzenla ödemeler
yapılmıltır. Mesela Azaz Nakkash, Humus’ta yaptıÌı saha çalılmasında malaslere
rejamle al barlaÌa açandeka vakıÁardan ayda ortalama 15 ban Suraye larası (200 ABD
doları) para veraldaÌana belartmaltar. Çatılmalarda hayatını kaybeden malasler hükümet tarafından “lehat” kabul edalmal, böylece ölenan yakınları devlet tarafından
lehatlere tanınan ayrıcalıklardan yararlanmıltır. Ayrıca, malasler mahalleya terk
eden Sünnaleran mallarına el koymuş, muhalaÁeran mallarını yaÌmalamıltır. Ğdeolojak , mezhepça güdüler ale toplumsal güvenlak kaygılarının yanı sıra madda
kazanç (maal ve yaÌma) amkânı , komatelere katılmanın ballıca sebeplera olarak
öne çık- mıltır (Nakkash, 2013, s.10).
Öte yandan çatılmalar sürdükçe askerden kaçanların sayısının artması, Aleva
subayların askere alınan Sünna erbala güvenememesa, ordunun asyancılar karlısında etkasaz kalması, asyancılardan temazlenen bölgeleran elde tutulması vb. sorunlar
rejama, daha sadık malaslerden güvenalar bar güç olulturma arayılına atta. 2012 sonlarına doÌru rejam, orduya destek olması amacıyla ulusal düzeyde bar malas telkalatı
kurulmasına karar verda. Bu çerçevede Halk Komateleranan bar kısmı ale daÌer Esad
yanlısı gruplar dönültürüldü, barleltaralda, eÌatalda ve yenaden örgütlenda (Reuters,
21.04.2013; Holaday, 2013, ss.12-15). Ulusal Savunma Güçlera (NDF) adı veralen
bu gücün telkalatlanmasında, eÌatalmesande ve donatımında Lübnan Hazbullahı ale
Ğran Ğslam Devrama Muhafızları Ordusu (ĞDMO) etkan rol oynadı. Hükümet kontro-

6

Halk Komatelera sıklıkla “Ēebbaha” ale karıltırılmaktadır. Ēebbaha aslında, Aleva Sahal bölgesande faal
olan ve Bellar Esad’ın kuzena Favaz Cemal Esad ale baÌlantılı kaçakçılık çetelerane veralen asamdar (Mohammad D., 2012b). Hayalet anlamına gelen Ēebbaha, güvenlak güçlera ale al barlaÌa açandeka suç ve kaçakçılık lebekelera açan kullanılıyordu. Ballangıçta yerel bar kavramken alk olarak Mart 2011’de Lazkaye-Banyas protestolarının bastırılması sırasında gündeme garda. Bölgedeka protestocular açan Ēebbaha
kavramının özel bar anlamı vardı. Fakat pek çok gazeteca ve muhalaf bu kavramı alarak Esad yanlısı
bütün çetelera ve malas gruplarını bu asamle anmaya balladı. Gerçekte tek bar Ēebbaha hareketa veya
belargan bar Ēebbaha tapa yok. Ēebbaha leklande adlandırılan ansanlar farklı topluluklara veya telkalatlara
mensup kalaler. Ēebbaha genellakle Aleva aÌırlıklı balanmesane raÌmen faklı bölgelerde ve farklı topluluklardan rejame sadık, güvenlak güçlera ale al barlaÌa yapan ve Ēebbaha daye adlandırılan mafyavara çeteler
ortaya çıktı. Baas Rejama, mafyavara bu çetelera kontrol altına almak ve mahalle, köy, kasabaların güvenlaÌana saÌlamak açan çatılmaların ballamasından kısa bar süre sonra Halk Komatelera adında malas
gruplar örgütleda (Rosen, 2012; al-Tamama, 2012; Lund, 2013).
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lündeka leharlerde ofaslera olan ve eleman toplayan NDF, savalçılarına resma kamlak
verda, salah saÌladı ve aylık 150-200 dolara denk maal baÌladı (Dagher, 2013). Esad
rejamane destek veren Hrastayan ve Dürza azınlıklar ale Alevaler hâlâ çoÌunlukla Sünna olan orduya katılmak yerane NDF’ye katılmayı tercah etta.
2015 atabarayle 90 ban savalçısı olan NDF, valayet komutanlarının emrande örgütlenda ve ulusal düzeyde faalayetlerana koordane eden bar komutana karlı sorumluydu. Ballangıçta TuÌgeneral Gassan Nasur’un komuta ettaÌa NDF’ya daha sonra
TuÌgeneral Haval Muhammed komuta etta (Maddle East Eye, 25.09.2015). Ulusal
düzeyde koordane edalmesane raÌmen NDF malaslera yerel düzeyde balına buyruk
hareket edebalayordu. Ayrıca ansan kaynaÌından askera kapasatesane kadar deÌalak
bölgelerde farklılıklar gösterayordu. Bazı NDF grupları aÌır salahlarla donatılmıl
askera barlaklera andırırken bazıları dasaplansaz çetelere benzemektedar. Öncelakle asyancılardan arındırılan mahalleran güvenlaÌana üstlenen ve kontrol noktalarını tutan NDF, muhalaÁere operasyonlar yaptı ve yer yer ordu ale barlakte asyancılara karlı
doÌrudan çatılmalara garda (Lund, 2015.; Zaman Alwasl, 11.07.2014).
NDF’nan en etkala olduÌu yerlerden barasa asyancılar tarafından devraman belaÌa
olarak kutsanan Humus ada. Bu lehar aynı zamanda mezhepça çatılmaların alk ortaya çıktıÌı ve en laddetla yalandıÌı yerlerden barasa olarak balanayor. Humus ale Tartus
arasında uzanan vadaler ve daÌlarda yalayan çok sayıda Aleva ve Hrastayan, bölgedeka NDF güçleranan omurgasını olulturdu. Ēam’da faalayet gösteren NDF malasleranan
de çoÌunun sahal bölgesanden veya Hama ale Humus kırsalından gelen Alevaler olduÌu addaa edalayordu. SaÁarındaka Hrastayan, Dürza ve Sünna grupların varlıÌından
hareketle rejam NDF’nan mezheplerüstü bar telkalat olduÌunu söylese de bu telkalatın büyük ölçüde Alevalerden kurulu olduÌu kabul edalmektedar. Alevaleran NDF’ye
katılmasında toplumsal güvenlak kaygılarınan yanı sıra mezhepça güdüler ve madda
çıkar (maal ve ganamet) beklentasa etkala olmaktadır (Dagher, 2013).
Ülkenan aç kesamlerandeka laddetla çatılmalara raÌmen Arap Alevaleran yoÌun
yaladıÌı Sahal bölgesa bar süre görece güvenla ve sakan kaldı. Ancak AÌustos 2013’te
IĒĞD, Nusra, Ahrar ve çelatla grupların dahal olduÌu salahlı malatanlar “Sahal’an Kurtarılması Operasyonu” adıyla Lazkaye kırsalına garda (Oweas, 2013b). Ahrar el-Cebel
tümenanden Ahmed Abdülkadar, “Alevaler kenda daÌlarında yuvalanarak Suraye’ya
yıkabaleceklerana ama kendaleranan bundan muaf kalacaÌını zannedayor” deda ve
amaçlarının Kardaha’ya kadar alerleyerek “Baze yaptıkları gaba onların canını yakmak” olduÌunu belartta (Orton, 2014). Nusra, Ahrar’ul Ēam ve Ansar’ul Ēam güçlera Mart 2014’te “Enfal Operasyonu”yla Lazkaye’nan kuzeyande, Akdenaz kıyısında
bulunan Kastel Maaf kasabasına kadar alerlerleda. Bu operasyonun amacı Türkaye
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sınırına yakın Ermena aÌırlıklı Keseb kasabasının ele geçaralmesa, böylece muhalaf
güçlere denaze eralam amkanı saÌlanmasıydı. Ğsyancıların Lazkaye’nan kuzeyandeka
taarruzları, çatılmaların Alevaleran kalpgahına talındıÌının sembolak bar göstergesa
oldu. Ekam 2015’te Nusra cephesa ladera Cevlana, Aleva köylerane hedef ve ayrım
gözetmeksazan saldırma talamatı verda (Reuters, 2015).
Çatılmaların Aleva kalpgahına talınması üzerane Halk Komatelera’nan yanı sıra
rejamle attafak açande, Aleva aÌırlıklı çok sayıda malas grubu ortaya çıktı. Suraye ordusunun ayace zayıÁamasıyla Aleva subayların bar kısmı ordudaka normal görevlerana bıraktı
ve rejame sadık malas telkalatlarına destek vermeye balladı (Dagher, 2015). Bu malas
grupları ordu, astahbarat veya Esad aalesa ale doÌrudan baÌlantılı ada. Mensuplarına 200
dolar cavarında maal veren bu malas gruplarının göreva, belarla cephelerde çatılmalarda
orduya destek vermek, stratejak bölgelera korumak ve asker kaçakları ale mücadele etmekta (al-Tamama, 2015; al-Tamama 2016a; al-Tamama, 2016b; AFP, 3.9.2016).
Bu malas grupları açerasande dakkat çekenlerden barasa Suraye Darenala (Mukavama Suraya) adlı gruptur. LaderlaÌana Ala Kayalı asmana kullanan Mahraç Ural’ın yaptıÌı
bu grup aç savaltan önce Ğskenderun SancaÌı Halk Kurtulul Cephesa adıyla faalayet
gösteren bar terör örgütüydü.7 Çatılmaların ballamasından sonra bu grup asmana
Esad yönetamanan Batı emperyalazmane karlı “darenala”ne referansla Suraye Darenala
olarak deÌaltarda. Operasyonlarını özellakle Lazkaye cavarında yoÌunlaltıran grup,
asyancıları Lazkaye’nan kuzeyandeka Sünna bölgelerde tutmak açan çalıltı; zaman
zaman Humus bölgesande ve Halep’te de muhalaÁere/asyancılara karlı çatılmalara
garda. Sık sık Aleva dan öndera Muvaﬀak el-Gazal ale barlakte olmasına raÌmen Ural’ın
ve grubunun söylemlerande yoÌun bar lekalde Suraye-Arap mallayetçalaÌa görülmektedar (Al-Tamama, 2013b).
Ğç savalın ve toplumsal güvensazlaÌan sonuçlarından barasa nüfus hareketlerayda.
Alevalerle algala nüfus ve göç hareketlera aka yönlü lekallenda: Barancasa, Alevaleran kendalerana güvensaz hassettaÌa yerlerden daha güvenla bölgelere göç etmesa, daÌera ase
Aleva aÌırlıklı balanen leharlere Suraye’nan genelanden yapılan göçlerda. Halep ve Ğdlap
kırsalı ale Humus’taka Alevaleran bar kısmı, aç savaltan neredeyse haç etkalenmeyen ve
görecela olarak daha güvenla olduÌunu dülündüklera Lazkaye ve Tartus gaba leharlere

7

Türkaye doÌumlu bar Arap Aleva olan Mahraç Ural, 1980’de Suraye’ye kaçtı ve Hafız Esad tarafından Suraye vatandallıÌına geçaralda. THKPC/Acalcaler’an önderlaÌana yapan Ural, Hatay’ın Suraye’ye baÌlanması
açan çalıltı. Abdullah Öcalan’ı Esad aalesa ale tanıltıran kala olarak balanen Ural, Rıfat Esad’ın sekretera
ale evlenda. Türkaye’de 11 Mayıs 2013’te meydana gelen Reyhanlı saldırısından sorumlu tutuldu. Mayıs
2013’te Tartus’ta Banyas kasabasının Sünna kesama ale Sünnaleran yaladıÌı Bayda köyünde yapılan katlaamın sorumlusu olduÌu addaa edalda. (Lund, 2013).
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veya Sahal SıradaÌları’na gatta. MuhalaÁeran Lazkaye kırsalına yönelap Kürt ve Türkmen DaÌlarını kontrol etmesanden sonra da bölgedeka Alevaleran çoÌu köylerana terk
etta. Yalnızca Alevaler deÌal farklı etnak kökenler ve farklı dana gruplardan çok sayıda
Surayela bu leharlere yerlelta (Khaddur & Mazur, 2013). 2015 atabarayle çoÌu Halep
ve Ğdlap’ten gelen yeranden edalmal Sünnaler olmak üzere 200 ban kala Lazkaye lehar
merkezane, 100 ban kala Lazkaye kırsalına yerlelta (Balanche, 2015). 2016 atabarayle
Lazkaye valayetanan toplam nüfusunun yüzde 26’sı, Tartus valayetanan toplam nüfusunun yüzde 13’ü Sünna ada (Qutrab, 2016, ss.25-26).8 Salahlı muhalefet Sünnaler
arasında daha fazla revaç bulurken bölgede hâlâ kayda deÌer orandaka Sünna varlıÌı,
rejam yanlısı mezhepça Alevaler arasında potansayel tehdat olarak görülüyordu. Aleva
malasleran Sahal bölgesana Sünnalerden “temazlemeye” çalıltıÌı (Al-Tamama, 2013b)
bar dönemde farklı çatılma bölgeleranden çok sayıda Sünnanan de bu bölgeye sıÌınması bölgede toplumlararası alalkaleran geralmesane sebep oldu ve yer yer Sünnalera
hedef alan saldırılar gerçekleltaralda (Heras, 2013, s.21).
Ğç savalın Alevaler açan en alganç sonuçlarından barasa ase rejame destekleranan
genel olarak sürmesane raÌmen Alevaler arasında Esad aalesane yönelak tepkanan
artması oldu. Savalın üzeranden dört yıl geçtaÌande 70 bane yakın Aleva askeran öldüÌü, “lehatleran anası” olarak anılan Tartus lehrane her gün onlarca cenaze geldaÌa belartalayordu. Asker cenazelerande ortaya çıkan öfke bar müddet sonra Esad yönetamana de hedef almaya balladı. Esad yönetamanan yanında duran Alevaler daha,
aÌır bar bedel ödedaklera halde rejaman sözde dılarıdan destekla yabancı terörastler
karlısındaka balarısızlıÌına tepkalaydaler (Goldsmath, 2015). Üstelak Eylül 2014’te
Tabka hava üssünün IĒĞD’e kaybedalmesa ve çok sayıda askeran anfaz edalmesanden
sonra barçok Aleva, savalın kazanılacaÌına daar anançlarını kaybetta. Rejaman vaat
ettaÌa gaba terörastleran kısa sürede yenalmesa bar yana Aleva askerleran Rakka’da
Tabka hava üssünde boÌazları kesalerek öldürülmelera hayal kırıklıÌını ve tepkaya
artırdı. Orduya katılmak astemeyen gençler ya daÌa çıkmaya balladı veya yurtdılına kaçtı. Rejaman yanlıl polatakalarının ülkeya bu duruma sürükledaÌa, Esad’ın ne
pahasına olursa olsun, daÌer bar afadeyle ne kadar Aleva ölürse ölsün aktadardan

8

Nüfus hareketlera ale algala elamazde net bar vera bulunmamaktadır. Qutrab’an verdaÌa rakamlara göre 2011
sonunda Lazkaye valayetanan toplam nüfusu 1 malyon cavarında ada ve bunun yüzde 58’ana Alevaler (580 ban),
yüzde 37’sana (372 ban) Sünnaler telkal edayordu. Aynı dönemde nüfusu 800 bane yaklalan Tartus valayetanan
yüzde 69’u Aleva (550 ban), yüzde 18’a (140 ban) Sünna ada. 2016’da Lazkaye valayetanan toplam nüfusu (530
ban Aleva, 220 ban Sünna) 850 bane dülmül, Tartus valayetanan nüfusu ase 750 bane (500 ban Aleva, 100 ban
Sünna) dülmültür. 2011 ale 2016 arasında Lazkaye valayetande de Sünna nüfusun genel nüfusa oranı yüzde
37’den 26’ya dülerken Aleva oranı yüzde 58’den 63’e çıkmıltır. Tartus valayetande ase Sünna nüfusu yüzde
18’den 13’e dülerken Aleva nüfusu yüzde 67’den 69’a çıkmıltır (Qutrab 2016, ss.25-26).
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ayrılmayacaÌı yönündeka eleltaraler arttı. Bazı cenaze törenlerande “Ğnlallah senan evlatlarının cenazesana de göreceÌaz!” sloganları atıldı (Stratfor, 2015). 2015
atabarayle Alevaleran toplam kaybının yetmal ala yüz ban arasında olduÌu tahman
edalayordu (Sherlock, 2015).
Çatılmalar uzadıkça ve Aleva kayıpları arttıkça rejame karlı tepkaler özellakle
aç kesamlerde yalayan görece fakar Alevaler arasında arttı. Daha çok sayıda ansan,
Alevaleran rejaman sahaba veya lehande deÌal, araç olarak kullanıldıÌını dülünmeye
balladı (Hersh, 2013). Sahal bölgesande, Lazkaye’deka Alevaler arasında bale kendalerana kafar gören cahatçılarla, onları kolayca kazanılacaÌını dülündüÌü bar savala
sürükleyen yozlalmıl bar rejam arasında sıkılmıllık hassa vardı. Bazı köylerde gençleran orduya zorla alınmasını önlemek açan kadınların yolları kapattıÌı ve “Gadan
önce kodamanların çocuklarını askere alın sonra baz kenda çocuklarımızı vereceÌaz”
dedaÌa baldaralda (Sherlock, 2015).
Çatılmalarda gaderek artan Aleva kayıplarının yanı sıra Esad aalesanan alırılıkları ve yozlalma, rejame karlı Alevaler arasında tepkanan artmasına neden oldu. Daha
Eylül 2012’de Kardaha’da Esad’a baÌlılık konusunda Aleva çeteler arasında çıkan
çatılmada Esad’ın akrabalarından ve önde gelen Ēebbaha laderleranden Muhammed
Tevfak Esad yaralanmıltı (Sherlock, 2012). Kaçakçılık allera ale anılan Tevfak Esad
Mart 2015’te öldü. Rejam yanlısı basın Tevfak’an savalırken öldüÌünü addaa etse de
Suraye Ğnsan Hakları Gözlemeva, Kardaha’nın önde gelen kalalerayle arasında tartılma olduÌunu ve bu yüzden öldürüldüÌünü addaa etta (Aranews, 15.03.2015). Mart
2014’te Belar Esad’ın kuzenleranden, çetecalak faalayetlera ale tanınan aynı zamanda
NDF’nan Lazkaye sorumlusu olan Halal Esad’ın öldüÌü duyuruldu. Bazı haberlerde
bu lahsın muhalaÁeran düzenledaÌa Enfal Operasyonu sırasında öldüÌü belartal maltar (Muhammed D., 2014). Bar daÌer addaaya göre, oÌlu Süleyman’la çetecalak ve
yaÌma eylemleranden ötürü artık Esadların üzerande bar yük olan Halal, Alevale- ran
rejame yönelak tepkalerana önlemek açan tedbaren rejam tarafından anfaz edalda (
Hage Ala, 2014). Halal’an oÌlu Süleyman Esad’ın, AÌustos 2015’te Lazkaye ’de trafakte tartıltıÌı Albay Hassan el-Ēeyh’a öldürmesa Esad karlıtı tepkaya laddetlendarda
. Lazkaye’de yüzlerce kala Süleyman’ın cezalandırılmasını , adam edalmesana asteyen
gösteraler yaptı (Aranews , 11.08.2015 ). Bu gösteraler 1970 ’lerden bera aktadarın
merkezandeka Esad aalesane karlı baraken öfke ve tepkaya gösterayordu.
Alevaler arasında Esad’a karlı tepkaleran gaderek artmasının nedenleranden bara
de rejaman muhalaÁeran elane rehan dülen Alevalerle algala bar ley yapmamasıydı. Yönetam Ocak 2013’te 48 Ğranlı karlılıÌında aka ban tutukluyu serbest bıraktı; Mart
2014’te 13 rahabenan serbest bırakılması karlılıÌında 150 kadın tutukluyu saldı.
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Surayela olmayan rehaneler karlılıÌında muhalefete tavaz veren rejam, Aleva rehaneleran serbest bırakılmasını saÌlayacak tedbar almamakla ve hareketsaz kalmakla
suçlandı (MEMRI, 2014).
Çatılmalar mezhepça bar hal alırken Arap Alevaleran rejaman yanında durması
yüzünden Aleva toplumu açan gera dönülmesa zor bar noktaya gelanda. Bu nedenle
Alevaleran bar kısmı rejaman muahalefete karlı daha sert durmasını bekleda ve her
türlü yumulama emaresanden rahatsız oldu. ÖrneÌan, Suraye Dılallera Bakanı Velad
Muallam’an 2013’te Moskova’da, hükümetan “salah talıyanlar dahal” herkesle müzakere etmeye hazır olduÌunu afade etmesa tepkaye neden oldu (Masha, 2013). Keza
Cenevre görülmelera çerçevesande Esad yönetama aya nayet gösterasa olarak Aralık
2013’te Ğngalaz doktor Abbas Khan’ı serbest bırakmaya karar verda ve Ēubat 2014’te
Humus’ta muhalaÁeran kontrolünde fakat aylardır rejaman kulatması altında olan
mahallelere BM ve Kızılay yardım konvoylarının garmesane azan verda. Ne var ka;
Abbas Khan serbest bırakılmadan önce öldürüldü ve yardım konvoyları saldırıya
uÌradı. Bu durum Esad’ın kenda malaslera ve astahbarat servaslera üzerandeka otoratesana yatarmesa leklande deÌerlendaralda. Hatta Surayela bar analast, Alevaler arasında
Esad’a karlı gaderek artan tepka nedenayle “sonunda Esad’ı bar Alevanan öldüreceÌa”na alera sürdü (Dandacha, 2014).
Öte yandan Esad’a karlı artan tepka Alevaler arasında mezhepça dayanılmanın kırılmaya ballayıp ballamadıÌının sorgulanmasına neden oldu. Leon Goldsmath’an afadesayle “Sünna rövanlı korkusu” Alevalera rejame yakınlaltırsa da bu, Alevaleran sonuna
kadar Esad’ın arkasında duracaÌı anlamına gelmayordu. Esad yönetamanan Alevaleran
güvenlaÌana saÌlayamadıÌı bar noktaya gelanmesa durumunda Alevaler kenda çıkarlarını
Esad yönetama ve onun dar çevresanan çıkarlarından ayrıltırabalarda. Zara tarah boyunca Aleva toplumunun varlıÌını sürdürmesana saÌlayan pragmatazm ve takaye, güç daÌılımının deÌalmesa durumunda yena güçlerle uzlalmayı mümkün kılmıltı.9

9

Goldsmath ’e göre Aleva toplumunun asırlarca ayakta kalmasını saÌlayan pragmatazm ve takaye, gerekarse laderlere karlı durmayı gerektarar. Buna benzer örnekler tarahte zaman zaman yalanmıl ve toplumun varlıÌını sürdürmesana saÌlamıltır. Mesela 1850’lerde Osmanlı otoratesane boyun eÌmeya reddeden Ğsmaal Hayr Bey yaklalan tehdada bertaraf etmek açan kenda amcası Ğsmaal tarafından öldürüldü.
Keza Aleva alaretler 1940’larda Aleva özerklaÌana korumak asteyen Süleyman el-Mürlad’e destek olmadı.
Goldsmath, Alevaleran krazan alk yılında çatılmaların kontrolünün rejamde olması nedenayle yönetaman
yanında durduÌunu ama 2012 ortalarından itibaren rejimin kontrolü kaybetmeye ballamasıyla
birlikte Alevilerin yönetimden kopmaya balladıÌına dikkat çekmiltir. 2013 sonlarından itibaren ABD’
nin ask - eri müdahaleden kaçınması , rejimin Hizbullah ’ın ve Ğran ’ın desteÌiyle askeri olarak
toparlanması, buna karlılık IĒĞD ve Nusra gibi alırıcı grupların yükselmesi nedeniyle Alevilerin tekrar
Esad’ın arkasında kenetlendiÌini belirtmiltir. (Goldsmith, 2015).
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Ğç savalın Arap Alevaler üzerandeka etkaleranden bara de kamlak tartılmasının yenaden ortaya çıkması oldu. Nasan 2016’da Daaly Telegraph gazetesa ve BBC’nan anternet satesande Aleva dan önderlera tarafından yazıldıÌı addaa edalen “Kamlak Reformu
Baldarasa” adında bar belge yayınlandı. Pek örneÌane rastlanmayan bu belgede Aleva
önderlera rejamle aralarına mesafe koydukları ve Suraye açan nasıl bar gelecek öngördüklerane daar bar çerçeve sunuyordu. Baldarade Alevaleran Ēaa veya Sünna ananç
daaresande olmadıÌı, Ğslam açande üçüncü model olduÌu belartalda. Suraye’deka bütün
Ğslama mezhepleran kardel olduÌu vurgulandı ve rejaman alledaÌa canayetlerden Alevaleran sorumlu tutulmaması gerektaÌa savunuldu. Dana azınlık tanımının ve statüsünün reddedaldaÌa baldarade Alevaleran “elatlak, vatandallık ve özgürlük alkelerane
baÌlı” olduÌu ve Suraye’nan geleceÌande Ğslam, Hrastayanlık ve daÌer bütün danleran
elat muamele göreceÌa laak bar hükümet sastema talep ettaÌa belartalda (Wyatt, 2016;
Spencer, 2016).
Tarahsaz ve amzasız yayınlanan Kamlak Reformu Baldarasa’nan nasıl ortaya çıktıÌı
tam olarak balanmayor. Metnan Aleva toplumunun Esad rejamanden farklı olduÌunu ortaya koymak amacıyla Suraye dılında yalayan bar kısım dan adamı tarafından
kaleme alındıÌı tahman edalayor. Ne var ka kam olduÌu balanmeyen kalaler tarafından yayınlanan baldaranan Alevaler arasındaka etkasa sınırlı kaldı. Rejam yanlısı Aleva
dan adamı ve Suraye Ğlahayat Enstatüsü Müdürü Ēeyh Ahmed Balal, Sputnak’e yaptıÌı
açıklamada belgenan sahte olduÌunu ve Aleva dan adamları ale alakasının olmadıÌını
addaa etta (Sputnak Internataonal, 04.04.2016) Keza, tanınmıl muhalaf Alevalerden
Louay Hüseyan de baldaranan uydurma olduÌunu alera sürdü (Khoja, 2016). Bununla
beraber Suraye Ğç Savalı’nın Arap Alevalera kenda toplumsal kamlaklerana yenaden
sorgulamaya attaÌa alakardır.

Sonuç
Arap Alevaler genellakle toplum olarak Baas rejamanan/Esad yönetamanan destekçasa
görülse de Esad yönetama ale alalkalera çetrefalla oldu. Tarahsel tecrübenan yanı sıra
Alevaleran bar kısmının Baas aktadarında sayasa ve ekonomak güce kavulması, daÌer
yandan Esad yönetamanan Alevaler arasında alternataf laderler çıkmasına azan vermemesa nedenayle Aleva toplumunun güvenlaÌa ale Esad yönetamanan bekası barbarane
baÌlandı. Bu nedenle Alevaler arasında rejame muhalefet etme cüretana gösterenler
Aleva toplumu tarafından ahanetle suçlanma raskayle karlı karlıya kaldı.
Ğç saval boyunca Arap Alevaleran en büyük endalesa rejaman parçası veya destekçasa olup olmadıÌına bakılmaksızın Esad yönetamanan bütün eylemleranan fatu22
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rasının kendalerane kesalmesa oldu. Devlette ve güvenlak güçlerande astahdam edalen
onbanlerce Alevanan varlıÌı, muhalefet açande rejam karlıtlıÌının Aleva karlıtlıÌına
dönülmesane neden oldu. Suraye toplumunun “yenaden Ğslamlalma” sürecane garmesa, muhalefet açande alırıcı grupların yükselmesa ve çatılmalar boyunca bar toplum olarak Alevalere gösteralen dülmanlık, bu kesaman korkularını laddetlendarda.
Keza Esad yönetama, Alevaleran sadakatana saÌlamak açan bu korkuyu kullandı. Bar
taraftan orantısız laddet uygulamaları ale muhalefeta Alevalere karlı tahrak ederken
daÌer yandan muhalefet açerasandeka alırıların Aleva karlıtı söylemlerana ve eylemlerana yayan Esad rejama, Alevaleran ancak kenda aktadarı altında güvende olabaleceÌa
hassana uyandırmaya çalıltı.
Arap Alevaler açan daha dehlet veraca olanı, dülmanlıÌın sonraka nesallere sarayet etmesa ada. Natekam Ürdün’de bar mülteca kampında yalayan 13 yalındaka çocuk
bale “Asla barlakte yalayamayız ... devramden sonra onları öldürmek astayorum” dayebalayordu (Karkpatrack, 2012). Toplumlar arası husumetan sonraka nesallera de etkasa altına alacaÌı dülüncesa, Alevaler arasında mezhepça dayanılmayı güçlendarda.
DaÌer taraftan toplumsal güvenlak kaygısı Alevalera Esad yönetamanan yanında durmaya atta. Zara Esad yönetamanan dülmesa durumunda Sünna çoÌunluÌun antakam
saldırılarına maruz kalmaktan, can ve mal güvenlakleranan kalmayacaÌından endale
edayorlardı. Bu lartlar altında ülkedeka daÌer dana azınlıklar, özellakle Hrastayanlar,
Sünna Ğslamcılara karlı doÌal bar müttefak olarak görüldü. Bu nedenle Baas aktadarı
dönemande Arap mallayetçalaÌa eksenande Alevaler ale Melkat ve Rum Ortodokslar
arasında kurulan güçlü baÌlar aç saval sırasında da sürdürüldü. Aleva ve Hrastayanlar, rejam yanlısı malas gruplar açerasande salahlı muhalaÁere/asyancılara karlı barlakte
mücadele etta.
Öte yandan hem salahlı asyancılar karlısındaka balarısızlıÌı hem de yozlalma
nedenayle Arap Alevaler arasında Esad aalesane karlı tepkaler gaderek artttı. Fakat
alırıcı grupların yükselmesa ve toplumsal güvenlak kaygıları Alevaler arasındaka bu
tepkanan rejam karlıtlıÌına dönülmesana engelleda. Bununla beraber münferat de
olsa çok sayıda Arap Alevasa muhalaf örgütlerde yer aldı ve Esad yönetamane karlı
alena bar mücadele açane garda. Muhalefete katılan veya sempatayle bakan Alevaleran
öncelaÌa mezhepçalak problemayle bal etmek oldu. Zara artan mezhepçalak Alevaleran
toplumsal güvenlak kaygılarını deranleltarda; onları muhalefetten uzaklaltırdı ve
Esad rejamane yakınlaltırdı. Mezhepçalak gardabından kurtulmak asteyen Alevaleran
bar kısmı laaklak çaÌrısı yaparken bar kısmı da Kamlak Reformu Baldarasa’nde olduÌu
gaba AlevalaÌan Sünnalak ve Ēaalak dılında ayrı bar yol olduÌunu savundu ve Arap Aleva
kamlaÌana sorgulamaya ve yenaden tanımlamaya balladı.
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Implications of the Syrian Civil War
on the Alawites
Bayram Sinkaya

Introduction
Virtually all Syrian people were excited with the outbreak of public protests against
the ruling Baath regime in March 2011. /e protesters then took some measures
in order to prove that the ethnic and religious divisions of people did not inhibit
them from coming together for change and overcoming sectarian incitements. One
popular slogan chanted at the demonstrations was “One, One, the Syrian people
are one!” However, the initial accord among people coming from various ethnic
and religious backgrounds gradually eroded when the opposition demonstrations
turned into armed clashes with the security forces. /e clashes, which gradually
appeared in a sectarian form, deepened communal divisions and triggered intercommunal anxieties for a number of reasons and then turned into a protracted
social conÁict and civil war (AtlıoÌlu, 2018).
/e civil war that has inÁicted Syria for over eight years has profoundly aﬀected
all people in the country in terms of politics, security, and economy. In this regard,
because of the Alawite origins of the Assad family, which has been ruling for over
four decades, the prospective position of the Alawite community has been deemed
critical for the fate of the Baath regime and Assad rule. Considerable literature is
found on the history of the Alawites and their relations with the Baath regime
(Goldsmith, 2011, 2015), however the implications the civil war has had on the
Alawites are rarely addressed in the literature aside from a few local case studies
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and research reports (Nakkash, 2013). Most existing media reports and think-tank
analyses overlook the complex relations the Alawites have with the Assad rule and
opposition. /is article is committed to analyzing the civil war’s political and social
eﬀects on the Alawites. /e research is mainly based on secondary resources, media
reports, and news portals.

Syrian Alawites
Alawi notion refers both to a religious sect and an ethnic group that has existed in
the coastal mountain chains of northwest Syria. Alawism, which initially emerged
as a religious sect, in time turned into an identity based on blood ties regardless of
whether one performs the religious rituals (Khudr, 2011). Alawites speak Arabic,
but have certain dialectal diﬀerences. Based on these diﬀerences in both their
beliefs and languages, some sources maintain diﬀerent claims as to the origins of
Alawites. According to the dominant view, Alawism emerged in the 10th century as
a result of the transformation of an esoteric-mystic movement led by Muhammad
Ibn Nusayr (d. 868) and is regarded as an extreme Shiite branch (ghulat). Alawism
has also been called Nusayriya, because of the name of its founder (Friedman,
2010; Moosa, 1987). Although most Alawites claim to be Muslims (Kramer, 1987),
their fundamentalist opponents continue to question their relationship with Islam
due to the mysterious and syncretic aspects of that faith.
When the Syrian crisis started, the Alawites constituted 10-12% (2-2.5
million) of the total population, most of whom were living in the coastal region of
Latakia and Tartus provinces. However, most large Syrian cities have big or small
Alawite communities that had either migrated from the countryside or come from
Alawite-populated regions, especially during the Baath rule. A signiácant portion
of the Alawites who settled in the cities was working in state-owned enterprises,
government oﬃces, state media organs, or security institutions (Balanche, 2013).

Alawites’ relations with the Baath regime
One of the most controversial issues about Alawites is their relation to the Baath
regime, which had seized power in Syria in 1963 (Mercan, 2012, pp. 58–74;
Salık, 2016, pp. 45–52). /e domination of the Alawite-originating Assad family,
who have ruled the Baath party and the country since 1970, has made this issue
viable. Indeed, the Baath Party had been very attractive to the Alawites since its
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establishment due to its secular and socialist orientations. /e socialist agenda
of the Baath presented the needy Alawites with economic opportunities, and its
secular nationalism enabled their religious diﬀerences to be ignored. After ánally
taking power, Haáz Assad recruited Alawite people to control key positions in
government institutions, especially in security institutions (Alkan, 2013). /e
Baath regime’s intelligence and security services were so intertwined with the Alawi
community that practically one person from almost each Alawite family worked for
one of these organizations (Nakkash, 2013, p. 11; Holliday, 2013, pp. 44–45).
While the Assad rule brought the Alawites to power, it also put the Alawite
community under pressure and transformed Alawism. According to some
assessments, the commitment to support Assad rule had almost completely
replaced common faith and ethnic ties as the most important bond connecting
Alawites (Khudr, 2011; Karfan, 2005). Additionally, the Assads’ association with
the Baath regime and the ‘Muslim Arab nation project’ prevented Alawites from
freely developing their distinct cultural, social, and religious identities. Unlike
other faith groups, Alawites had not been allowed to establish any authority or
institution that would guide the community and observe religious principles
(Landis, 2003; Mervin 2013). With the Assad family’s monopolization of power,
traditional Alawite community leaders, tribal sheikhs, landlords, and intellectuals
were neutralized and lost their leadership roles. In the words of Harling and Birke,
one of the main challenges of the ongoing tragedy was that no such thing as an
Alawite community. In their words, Alawites “were the most confused and anomic
segment of the Syrian society” (Harling and Birke, 2013).
Although Alawites were more easily employed in the public sector because of
their relative advantages in accessing power networks, this did not mean that they
had a general high standard of living. Contrary to the improvements in Alawites’
living conditions in the árst decades of Baath rule, inequality increased among
the Alawites, and wealth was gradually concentrated in the hands of a small group
directly linked to the Assad family and their allies (Goldsmith, 2011, pp. 47–48;
Hurd, 2013).
In the aftermath of the eruption of anti-regime demonstrations, the regime
tried every means to ensure Alawites’ loyalty. On the one hand, it increased
pressure over the Alawites leaning toward the opposition. On the other hand,
the regime’s propaganda apparatuses attempted to ignite sectarian fears among
Alawites by presenting the opposition as fundamentalist fanatics threatening their
well-being and survival and by exploiting the sectarian aﬃliations of the victims
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of armed clashes (Nakkash, 2013, p. 6). Meanwhile, the growing clout of Islamist
groups among the ranks of the opposition heightened Alawites’ anxiety; thus, the
fate of their own community depended on the fate of the Assad regime (Hurd,
2013; Goldsmith, 2011).

The Opposition and Alawites
Despite the intricate relations between the Baath regime and Alawites, saying
that all Alawites supported the Assad administration is diﬃcult. Alawites who
have opposed the Baath regime and struggled against the Assad administration
have always been around. Alawites’ dissatisfaction with the Assad rules’ repressive
policies and corruption increased over time. Additionally, the appearance of the
Assad rule as Alawites’ representative and protector has caused reactions among
many Alawites who believe that Assad has been pursuing his own personal interests
rather than the interests of Alawites as a community (Goldsmith, 2011).
Considering the complicated relationship between the regime and the Alawites,
a signiácant number of opposition águres tried to convince the Alawites to join their
rank in the early stages of the confrontation. In Bassma Kodmani’s (2011) words,
“If the democratic opposition in Syria is going to succeed, it must árst convince
the Alawites that they can safely turn against the Assad regime.” In a speech at
the árst meeting of Friends of the Syrian People in Tunisia on February 24, 2012,
Burhan Ghalioun, the árst president the Syrian National Council (SNC), addressed
the Alawite concerns and stated that Alawites could not be held responsible for
“the acts of corrupt dictators” and “the crimes conducted by the Assad-Makhlouf
maáa” (Ghalioun, 2012).
Despite the opposition’s attempts to reach them, Alawites did not participate
in the protests in large groups; but many people from diﬀerent segments of the
community were found individually taking part in the opposition demonstrations.
For instance, Alawite actress Fadwa Soliman became one of the most famous faces
of the rebellion in Homs. Some Alawite dissidents like Waheed Saqr and Monzer
Makhous associated with the SNC. Even some Alawite soldiers and intelligence
oﬃcers like Zubaida al-Meeki, Yaseen Sulayman, and Nasr Mustafa mutinied
against the regime and joined the Free Syrian Army. However, the Alawites who
joined the opposition’s ranks lost the harmony they had initially achieved with the
opposition because of the increasing inÁuence of Islamic extremists. /e rise of
anti-Alawism among the rebels, especially among armed groups, and the rise of
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extremist elements increased the concerns of the Alawite community. Furthermore,
the attempts at regime change had not received Alawite support because of the
uncertainty about Alawites’ situation in case of a regime change and what would
happen to the thousands of them who worked in the security organizations and
various government institutions. Hence, Alawite dissidents separated from the
Assad regime, but they did not want to take up arms together with the rebels and
worried about emerging sectarian clashes (Barnard, 2013). /e Alawite dissidents
who distanced themselves from both the Assad rule and the opposition that
had organized abroad mostly joined the National Coordination Committee for
Democratic Change in Syria (NCC). However, the NCC was viewed by most of the
opposition and armed rebels as collaborating with the regime.
Alawite dissidents organized a conference for the árst time on March 23-24,
2013 in Cairo with the demand that a democratic regime be established in place
of the Assad regime (Oweis, 2013a). /e Cairo conference did not turn into a
new Alawite movement, but the anti-regime Alawites formed a movement called
Upcoming Syria (Ghad Suriyah) in Istanbul in November 2015. Being the árst
movement to join the opposition against the Assad rule and address Alawites
directly, Upcoming Syria’s goal was to cooperate with the Syrian revolutionaries
to guarantee the security of the Alawite community and their share in the future
social and political structure (Terdiman, 2016).

Effects of the Civil War on the Alawites
/e civil war in Syria, gradually colored by sectarian motives, triggered both the
social cleavages and inter-communal conÁicts that have caused great losses for
each party and displaced millions of people. Greater numbers of Alawites started to
view the rebellion as an anti-Alawite movement rather than a popular revolution.
Consequently, common group bonds and feelings developed among the Alawites
despite their diﬀerences (Inskeep, 2013).
In addition to the ineﬀectiveness security of forces in stabilizing the country
and preventing the spread of armed clashes , the resulting communal security
concerns among the Alawites led them take arms in mid -2012 . Alawi youths
either joined the army or militia groups such as the Popular Committees, National
Defense Forces , and numerous militia organizations (Nakkash , 2013; Holliday ,
2013).
One consequence of the civil war and communal insecurity in the country is
massive population displacements. /e displacements and population movements
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with regard to Alawites took shape in two forms: one, the migration of Alawites
to more secure regions from the places they had felt insecure and two, migrations
from all across Syria to cities known to be predominantly Alawite.
Another eﬀect of the civil war on the Alawites was their increased reaction
against the Assad family (Stratfor, 2015; Sherlock, 2015; Dandachi, 2014). /e
criticisms such as the regime’s erroneous policies had brought the country to
this situation and Assad would not leave power no matter what and no matter
how many Alawites died increased. As the conÁict extended and the Alawite
losses increased, reactions against the regime increased, especially among the
relatively poor Alawites living in the inner regions. More and more Alawites began
to consider their community not as the owner or beneáciary of the regime, but
as a tool used by Assads. Even some Alawites inclined towards the opposition.
However, either because of obscurity of the opposition plans for the future of Syria
and Alawite community, or because of growing extremism among the opposition
that ignited sectarian fears among the Alawites, caused the majority of Alawites
to coalesce with Assad’s rule. Finally, combined with other eﬀects of the civil war
on their community, some Alawites have started to seek for a redeánition of their
communal identity.
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