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SUNUŞ

Değerli Okurlar,

9 farklı ülkeden 99 bilim insanının katılımıyla 2-4 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen 
“Uluslararası Horasan’dan Anadolu’ya İrfan Geleneği: Elvan Çelebi” sempozyumunda sunulan bildiriler 
elinizdeki eserde bir araya getirilmiştir. 2020 yılı başlarında etkisi giderek artan Covid-19 salgınının neden olduğu 
tüm olumsuzluklara rağmen büyük bir titizlikle yürütülen bilimsel nitelikli organizasyon sürecinde yurtiçi ve 
yurtdışı katılımlı 8 oturumda 38 sözlü, 27 interaktif ve 22 video sunum gerçekleşmiştir. 

Bilindiği üzere, Türklerin 11. yüzyıldan itibaren Anadolu ve Ön Asya’ya doğru artarak devam eden 
göçleri, Moğol istilası sonucunda kadim Türk coğrafyasının ve Harzemşahlar ülkesinin talan edilmesiyle farklı 
bir boyut kazanmış büyük bir Türkmen göç dalgasıyla sonuçlanmıştır. Söz konusu göçler esnasında Türkmen 
aşiretleri içerisinde çok sayıda mutasavvıf, âlim ve sanatkâr da Anadolu ve Ön Asya’ya akmıştır. Bu süreçte 
Türkmen topluluklarını dinî ve manevi olarak kuşatan, çoğu dinî olduğu kadar siyasi birer aktör oldukları da 
anlaşılan Türkmen babaları, şeyh ve dervişleri çağın siyasi, askeri, ekonomik ve sosyal krizlerine karşı köklü 
ve kalıcı çözümler üretilmesinde etkili olmuşlardır. Onlar etrafında şekillenen irfan geleneğimiz, gerek Anadolu 
Selçuklu gerekse Osmanlılar döneminde bütün bir sosyal hayatın sevk ve idaresinde etkili olmuş; aynı zamanda 
Anadolu’dan Orta Avrupa’ya kadar geniş bir coğrafyanın Türkleşip İslamlaşmasında da başat rol oynamıştır İşte bu 
sempozyum Baba İlyas’tan Elvan Çelebi’ye kadar uzanan köklü bir sûfî ailenin örnekliğinde irfan geleneğimizin 
tarihimizdeki yeri ve önemini analitik bir yaklaşımla, ve farklı disiplinlerden akademisyenlerin katkılarıyla, 
kapsamlı bir şekilde ortaya koymak amacıyla düzenlenmiştir. 

Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen sempozyumun planlama, düzenleme ve yürütme 
aşamalarında değerli destek ve katkılarından dolayı Çorum Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi ve Çorum Belediye 
Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı başta 
olmak üzere katkıda bulunan bütün kurum ve kuruluşlara da düzenleme kurulu adına şükranlarımı sunarım. 
Sempozyum açılış programında birer konferans sunan başta Yüksek Öğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. 
Dr. M.A. Yekta Saraç hocamız olmak üzere bu alanda önemli çalışmaları bulunan Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak 
hocamıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sempozyum düzenleme kurulunda görev alan çalışma arkadaşlarımın her 
birini Covid-19 salgını nedeniyle oluşan bu zor şartlara rağmen uluslararası düzeyde başarılı bir organizasyona 
imza attıkları için ayrı ayrı tebrik ederim. 

Bu eserin yayınlanması ve sizlere ulaşmasını sağlayan Çorum Belediyesine bir kez daha teşekkür eder, 
bildiri kitabımızın bilim dünyasına, Elvan Çelebi ve Çorum ilimizin tanıtımına katkıda bulunması temennisiyle 
selam ve saygılarımı sunarım.

    Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK
    Hitit Üniversitesi Rektörü
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BABAİ İSYANI NİÇİN DİNİ İSYANDIR? *

Dr. Öğr. Üyesi Abdulhamit BUDAK
Amasya Üniversitesi
 İlahiyat Fakültesi

Felsefe Din Bilimleri
 Din Sosyolojisi

ÖZET

Sosyologlar ve tarihçiler genellikle sosyal hareketleri sosyal huzursuzlukların ve ekonomik nedenlerin 
bir sonucu olarak görme eğilimindedir. Böyle bir seçimin yapılmasında bazı ideolojik yaklaşımlar ve taraftarlığı 
ana unsurlar olsa da, sosyal olayları sadece bu temelde incelemek konuyu açıklamaya yetmeyecektir. Toplumların 
genel ihtiyaçları ve öncelikleri açısından bu tür bir yaklaşımla günümüz toplumsal hareketlerini özel bir kabulle 
açıklamak mümkündür. Ancak tarihin belirli dönemlerindeki toplumsal hareketleri bu konuyla açıklamak insanlık 
tarihindeki dinin toplumsal işlevlerini bir nevi inkârdır.

Nitekim modern Batılı toplumların din ile ilişkisini düşündüğümüzde bu aşama, modern Batılı sosyologları 
sosyolojik olayları böyle bir yöntemle değerlendirmeye yöneltmiş olabilir. Modernizmin getirdiği hayata bakış açısı 
ve bilim yaklaşımı, dine karşı bazı tutumların gelişmesine yol açarken dinin toplumun değerlerinin oluşturulmasında 
etkin işlevini yitirmesi nedeniyle başka unsurların da bu görevi üstlenmesine neden olmuştur. Dinin sosyal ve kamusal 
alandan uzaklaştırılması, toplumun kültürel değerlerini şekillendirme yeteneğinin zayıflamasına neden olmuş olabilir 
ve bu nedenle dinin etkileri kasıtlı olarak veya fark edilmeden göz ardı edilmiş olabilir.

Bir isyanın dini bir isyan olup olmadığına dair bu tebliğde belirlediğimiz kriterleri ortaya koyacağız. Bu 
bağlamda Babai isyanının neden dini bir isyan olduğunu açıklamaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Din, İsyan, Babai İsyanı

WHY IS THE BABAI REVOLUTION RELIGIOUS?

Assits. Prof. Abdulhamit BUDAK
Amasya University

 Faculty of Theology
Philosophy Religious Studies

Sociology of Religion

ABSTRACT

Sociologists and historians usually tend to consider social movements as a result of social unrests and 
economical reasons. Although some ideological approaches and their partiality are the main factors in making 
such a choice, examining social events on this basis only will not be enough to explain the issue. İt is possible 
explaining today’s social movements with such an approach in terms of general needs and priorities of socities 
with a spesific acceptence. But explaining social movements in definite periods of history through this  topic is 
kind of denial of the social functions of religion in history of mankind.

∗      Bu çalışma yazarın “Toplumsal Bir Hareket Olarak İsyan ve Din” adlı doktora tezinin “Dini İsyan” bölümünden üretilmiştir.
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Indeed, considering the relation of western modern societies with religion, this stage may have led modern 
Western sociologists to evaluate sociological events with such a method. Life perspective and science approach 
brought by modernism, which led to develop some attitudes against religious, cause other elements have taken 
on this task as religion has lost its effective function in establishing the values of society. The removal of religion 
from the social and public sphere may have resulted in the weakening of its ability to shape the cultural values of 
society and because of that, effects of religion may have been ignored, perhaps deliberately or without even being 
noticed. 

 We will set out the criteria that we have determined in this communiqué on whether a rebellion is a 
religious rebellion or not. In this context, we will try to explain why the Babai rebellion was a religious rebellion.

Key Words: Religion, Rebellion, Babaî Rebellion, 

GİRİŞ

Modernizm ortaya çıktığı dönemden itibaren sadece içinde yaşanılan hayatın tarzını şekillendiren ve 
insanların düşünce yapısını etkileyen bir düşünce oluşturmakla yetinmemiş, bunun ötesinde geçmiş olayları 
değerlendirmelerde de belli yöntemler ortaya koymuştur. Özellikle tarih içerisinde yaşanılan toplumsal olayları 
değerlendirirken ortaya koyduğu rasyonel metot, tarihi hadiselerin gerçekliğini ortaya koymada önemli başarılar 
sağlamıştır. Bu akılcı yöntemler sayesinde pek çok tarihi olayın sebep sonuç ilişkileri sağlıklı şekilde ortaya 
konulmuş ve gerçekçi tespitlere ulaşılmıştır. Fakat bu yaklaşım içinde barındırdığı ideolojik tarafgirlikler ve ön 
kabuller nedeniyle bazı önemli toplumsal unsurları görmezlikten gelmiş, onların değerlendirmesini ihmal etmiştir.1 

Bu konuda belki de en çok bilinen ve karşılaşılan husus dinin toplum üzerindeki etkisi olmuştur. Modern 
sosyolojik yaklaşımlar dinin toplum içerisindeki etkisinin meydana gelen bilimsel, ekonomik ve toplumsal 
gelişmeler neticesinde azalacağını içinde yaşanılan toplumun gelişimini gözlemlerken doğru olarak tespit 
etmişlerdir. Burada dinin mevcut ve gelecek toplum açısından durumunu isabetli bir şekilde ortaya koyarken 
onun geleneksel toplum açısından ne ifade ettiği ve fonksiyonları konusunda belirgin bir genelleme hatasına 
düşülmüştür.2

Günümüzde geleneksel toplum göz önüne alındığında din toplumsal etkileri olarak güçlü ve etkin bir 
kurum olmayabilir fakat geleneksel toplumlarda hayatın merkezi ve toplumsal olayların temel hareket noktası 
olarak fonksiyonel bir görev üstlenmiştir. Bugünün durumuyla geçmişi değerlendirmek yani anakronizm metot 
itibariyle tarihçilerin ve toplum bilimcilerini en çok sakındıkları bir durum olsa da konu din olunca bazen hataya 
düştükleri gözlemlenmektedir. 3  

Geleneksel toplumda toplumsal olayların ortaya çıkmasında muhakkak ki ekonomik, siyasi, sosyal pek 
çok etken söz konusu olmuştur. Fakat burada diğer etkileri ön plana çıkarmak adına dinin etkisini daha aza indirmek 
veya görmemezlikten gelmek bilimsel bir metot olmasa gerek. Özellikle seküler bakış açısının etkisiyle toplumsal 
olayları sadece ekonomik etkenlerle açıklamaya çalışmak gibi bir temayülün olduğu gözlemlenmektedir. Hatta 

1   Alain Touraine, Moderliğin Eleştirisi, çev. Hülya Uğur Tanrıöver, (İstanbul: Yapı Kredi yayınları, 2018),118.-119.

2  Ünver Günay, Din Sosyolojisi, (İstanbul: İnsan Yayınları; 2000), 401.

3  Peter L. Berger, Birigitte Berger, Hansfried Kellner, Modernleşme ve Bilinç, çev. Cevdet Cerit, (İstanbul: Pınar Yayınları, 1985), 203-204.
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İslam gibi bazı büyük dinlerin ortaya çıkmasını bile ekonomik temellerle açıklamaya çalışma içerisinde olunduğu 
gözlemlenmektedir. Toplumsal olayları açıklamadaki bu tarz indirgemeci ve dini dışlayıcı yaklaşım olayların 
anlaşılmasında eksik sonuçlara yol açacaktır.4  

Anadolu Türk tarihinde önemli bir toplumsal olay olan Babai İsyanı’nın ortaya çıkış sebebi konusunda 
tartışan bazı tarihçiler bu olayın temelinde ekonomik nedenlerin olduğunu söylemektedirler. Dini sebepler ise 
kolaylaştırıcı nedenlerden sayılmakta ve böylece ikinci bir neden olarak görülmektedir. Biz burada dine ikincil bir 
rol verilmesinin yukarda anlattığımız nedenler dolayısıyla olduğunu düşünmekteyiz. Bu isyanın ortaya çıkmasında 
din muhakkak ki tek temel neden olmayıp bunun dışında ekonomik ve siyasal şartların da etkisi mevcuttur. İsyanı 
daha iyi anlamak için onları da tahlil etmek ve hak ettikleri yeri vermek gerekir. Fakat Babai İsyanı çıkışındaki 
etkiler yönüyle, katılımcılarının özellikleriyle, liderlerinin kimliğiyle, doğurduğu sonuçlar ve Anadolu inanç 
coğrafyasını etkilemesi yönüyle dini bir isyandır. 5

Bu çalışmada Babai İsyanı’nın dini bir toplumsal hareket olduğu iddia edilmekte ve bir isyanın dini 
olması için gerekli olan şartların neler olduğu ortaya koymayı amaçlanmaktadır.        

1. BABAİ İSYANI

Anadolu Selçuklu Devleti en parlak dönemini Alaaddin Keykubat yönetiminde yaşadı. O Anadolu’daki 
siyasi birliği sağlayarak ülkenin ekonomik açıdan gelişmesi için büyük adımlar attı. Akdeniz’de Alanya, 
Karadeniz’de ise Sinop kalelerini tahkim ederek Anadolu’yu çevreleyen suları güvenlik altına aldı. Bunun yanında 
ülkede yaptığı imar çalışmaları ile ekonomik açıdan büyük ilerlemeler sağladı. Özellikle Anadolu’ya göç eden 
Türkmenlere karşı iyi muamelede bulundu ve onlara otlaklar ve yerleşim yerleri sağlamada kolaylık sağladı. Bu 
girişimleriyle onların sempatisini kazandı.6  

Alaaddin saray içinde meydana gelen yönetim kargaşaları sonucu zehirlenerek öldürüldü. Kendisi 
ölmeden önce oğlu İzzeddin Kılıç’ı veliaht tayin etmesine rağmen yönetimde ağırlığı olan Sadeddin Köpek’in 
girişimleriyle Gıyaseddin Keyhüsrev tahta oturdu. Gerek Alaaddin’in şaibeli ölümü, gerekse Köpek’in devlet 
yönetimini ele geçirmek için diğer beyleri bertaraf etme siyaseti ülkede huzursuzluklar meydana getirdi. 
Türkmenler tarafından sevilen eski sultanın öldürülmesi ve yerine onun veliaht olarak bıraktığı şehzadenin 
geçmeyişi gibi olaylar Türkmenler ile Keyhüsrev’in arasını açtı. Harezmli komutan Kırhan’ın tutuklanması da bu 
grubun yönetime karşı tavır almasına neden oldu.7  

Ülkedeki bu siyasi kargaşanın yanında Sultan’ın tüm yetkileri Köpek’e devrederek ülke yönetimiyle 
ilgilenmemesi ve özel hayatındaki zevk ve sefaya düşkün yaşantısı ayrıca dini yaşantı konusundaki kayıtsızlığı 
ülke içinde önemli bazı dini liderlerin tepkisine yol açtı. Anadolu’da kalabalık bir mürit kitlesine ve geniş bir 
örgütlenme ağına sahip olan Baba İlyas bu gelişmelere kayıtsız kalamayan dini liderlerden biridir. Onun fikri alt 
yapısını oluşturduğu müridi Baba İshak’ın da eyleme geçirdiği isyan böylece başlamış oldu.8  

Alaaddin Keykubat’ın Amasya’da kendisine tahsis ettiği tekkede tarikat faaliyetlerini yürüten Baba 
İlyas mütevazi yaşamı ve bölgedeki halkın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yaptığı faaliyetler ile onların büyük 
saygısını kazanmış, bunun sonucunda da etrafında geniş bir mürit kitlesi oluşturmuştu.9 Ülkenin içinde bulunduğu 

4  Ramazan Biçer, Küreselleşn Çağda İslam, (İstanbul: Gelenek, 2010), 145.

5  Ahmet yaşar Ocak, Babailer İsyanı, (İstanbul: Dergâh Yayınları, 2017),57.

6  Ali Sevim, Erdoğna Merçil, Selçuklu Devletleri Tarihi Siyaset Teşkilat ve Kültür. (Ankara: Türk Tarih Kurumu,1995), 466-467. 

7  Claude Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu, çev: Erol Üyepazarcı, (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2012), 92-94.

8  Reha Çamuroğlu, Tarih, Heterodoksi ve Babailer (İstanbul: Kapı Yayınları, 2016),156.

9  Abdizade, H. H. Amasya Tarihi c.1, (Ankara: Amasya Belediyesi Kültür Yayınları. 1986),180
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kargaşa ve bunun ortaya çıkardığı ekonomik sıkıntı, yönetimin uyguladığı baskı ve Sultan’ın dini konulardaki 
gevşekliği halkı büyük bir karamsarlığa düşürdü. Baba İlyas’ın Baba Resul ismiyle anılıyor olması bir anlamda 
onun mehdi kimliğini de vurgulamaktadır. Muhtemelen örgüt içi propagandalarda ve insan kazanmaya yönelik 
faaliyetlerde onun bu yönü sıkça ön plana çıkmaktaydı. Karizmatik dini liderliği ve üzerindeki bu kurtarıcı kimliği 
Türkmenleri maruz kaldıkları zulümlerden kurtarmak için onu harekete geçirdi ve yönetime karşı isyan etme 
kararını aldı. İsyan öncesi yapmış olduğu hazırlıklar ve geliştirdiği propagandalar gösteriyor ki hedefi mevcut 
siyasi iktidarı devirmek ve yönetimi ele geçirmekti.10 

Düşüncelerini halka ulaştırmada en önemli araç olarak o zamanki Anadolu Selçuklu coğrafyasında 
yaygın olarak bulunan tekkelerini aktif kullandı. Bunu yanında hedefe ulaşmak ve halkı eyleme geçirmek için 
de her bölgede kendisine bağlı halifeleri sahaya sürdü. Baba İlyas isyanın fikirsel ve eylemsel planlarını inceden 
inceye Amasya’da hazırladı ve daileri aracılığıyla etki alanındaki tüm yerlere ulaştırdı. İsyanın başlayacağı tarih, 
hareket tarzı ve nerelerde toplanılacağına dair bilgiler büyük bir gizlilikle gerekli kişilerle paylaşıldı.  Özellikle 
Kefersud’da bulunan ve bu bölgedeki Türkmenler üzerinde etkin olan halifesi Baba İshak isyana yönelik 
propaganda çalışmalarıyla öne çıkan bir isim oldu. O Şeyhinden aldığı talimatlara uygun olarak isyanı eylem 
planında başlattı ve bölgeye yaydı. 1240 yılında etkisi altında bulunan Türkmenlerle Kefersud’u ele geçirdi. 
Bölgedeki gayrimüslimlerin desteğini de alan Baba İshak Hınsımansur, Gerger ve Kahta’yı ele geçirdi. Başlayan 
bu hareket diğer bölgelerde bulunan müritlerin beklediği ve bildiği bir hadise olduğu için zaman kaybetmeden 
onlar da harekete geçtiler ve böylece isyan tüm Anadolu’ya yayıldı. Selçuklu yönetimi isyanı bastırmak için 
ordular hazırlayıp isyancılar üzerine gönderdi. Fakat her seferinde mağlup oldular ve isyancılar pek çok şehri ele 
geçirip buraları yağmalayarak büyük ganimetler kazandılar. İsyancıların yönetim karşısında kazandığı başarılar 
özgüvenlerini arttırdı ve ciddi şekilde Anadolu Selçuklu yönetimini tehdit etmeye başladı. Bu arada isyancıların 
beklemediği bir olay gerçekleşti. Selçuklu ordusu Amasya’da Baba İlyas’ı ele geçirdi ve öldürdü. Bu olay 
isyancıların arasında büyük bir üzüntüye ve kızgınlığa sebep oldu. Baba İshak şeyhinin öldürülmesinin öcünü almak 
için taraftarlarıyla Amasya’ya yürüdü ve şehri işgal ettiler. Burada yaptıkları eylemler ve yağmalar içlerindeki 
öç alma ateşini söndürmüş olamayacak ki o kızgınlık ile saltanatın merkezi Konya üzerine yürüdüler. Selçuklu 
ordusu onları Kırşehir’in Malya ovasında karşıladı. Yapılan savaşta Baba İshak öldürüldü ve asi Türkmenlerin 
çoğu kılıçtan geçirilerek yok edildi. Ölümden kurtulan Türkmenler ve Baba İlyas’ın diğer halifeleri Anadolu’nun 
ücra köşelerine kaçarak buralarda saklandılar. Türkmenler isyan ettikleri bölgelerde Selçuklu güçlerine karşı 
başarılar kazandılar ve pek çok şehri ele geçirerek büyük ganimetler elde ettiler. Fakat isyanın fikir babası Baba 
İlyas, devlet güçleri tarafından Amasya’da yakalanarak idam edildi. Bu durumdan ciddi derecede müteessir olan 
taraftarları Amasya’ya gelerek şehri ele geçirdiler. Şeyhlerinin öldürülmesinden dolayı büyük bir hayal kırıklığı 
ve kızgınlık yaşayan Türkmenler öç almak için Konya’ya yöneldiler Fakat Kırşehir yakınlarındaki Malya 
ovasında Selçuklu güçleri tarafından yenildiler ve Baba İshak öldürüldü. Bu savaşta isyana katılan Türkmenlerin 
çoğu kılıçtan geçirilerek öldürüldü ve esir alındı. Kurtulan halifeler de izlerini kaybettirerek Anadolu’nun ıssız 
bölgelerine kaçtılar.11  

2. DİN VE İSYAN

Din aslı itibariyle dünyanın ahlakla ilgili kurallarını ilahi kıstaslara göre düzenlemeyi amaçlayan bir 
sistemdir. Dine göre dünya varılacak son yer ve elde edilen son değer değildir, hatta bu yönüyle de kusurlu bir 
yerdir. Asıl olan ve idealde beslenilen ilahi olandır. Dini inançlar bireylerin kimliklerini oluşturmada önemli bir 

10  Erdoğan Merçil, Müslüman Türk Devletleri Tarihi, (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1997),150

11  Ocak, Babailer İsyanı, 152,164.
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rol oynadığı için onların yanlışı yoğun bir şekilde hissetmelerini sağlarlar. Bu yanlışı düzeltme konusunda da 
kendilerini riske atma hatta feda etme duyguları yüksek olabilir. Aşkın bir varlıktan ilham aldığını söyleyen fertler 
ve toplumlar hayatlarını riske atma pahasına zorluklarla mücadele ederler. Ahlaksızlıklara ve adaletsizliklere karşı 
ilahi olanın yanında olma adına mücadele etme duygusu da çok yüksek bir şuur kazandırabilir. Yapılan mücadelenin 
ulvi gayeler adına gerçekleştirilmesi söylemi, bireyi bunun yanında toplumu işin içine katmada yoğun bir işlev 
üstlenir. Yürütülen toplumsal hareket zorluklarla karşılaşıp duraksadığında veya yenilgiyle sonuçlandığında ihtiyaç 
duydukları teselliyi ,aynı zamanda tekrar var olmak ve harekete geçmek için gerekli motivasyonu sağlayacak 
anlatıları din sağlayabilir. Kısacası dini inançlar, simgeler, ibadetler ve anlatılar dünyayı anlamlı kılar, dünyanın 
nasıl olması gerektiğine dair bir perspektif çizer; bu perspektiften hareket edenlerin ruhlarını temizlemeyi iddia 
eder destekler. Bu da etkili bir toplumsal hareket kültürünün oluşturulması noktasında önemli bir husustur. 12 Din, 
toplumsal hareketler içinde çatışma potansiyeli en yüksek olan isyanlarda bu fonksiyonları ile harekete geçirici 
temel etkendir.   

Dini isyanlar ortaya çıkışları, sürekliliklerini sağlamaları, ortaya çıkardıkları sonuçları itibariyle diğer 
isyanlarla benzerlik gösteriyor olsalar da kültürel ve organizasyon anlamda dinin kaynaklık etmesi gibi yönler 
açısından onlardan ayrılırlar. Din bizatihi insanları bir araya getirme konusunda en önemli motivasyon kaynağı 
olabilir. Derin imanlarını ve kimliklerini etkileme konusunda kendinde barındırdığı mistik özelliklerle güçlü 
bir unsurdur da. Toplumsal hareketlerin ya da isyanların etkili olmasında ve sürekliliğinin sağlanmasında en 
önemli rolü din oynayabilir. Dini isyanların en ayırt edici özelliği onun ferdi bütünüyle aşan aşkın bir öğretiden 
ve bu öğretiden gücünü alan karizmatik bir liderden kaynaklanmasıdır. Bu öğreti isyana katılanların eylemlerini 
ve kişiliklerini temelden etkilemekte hoşnutsuz olunan konunun değişimi için mevcut düzeni değiştirmeyi 
amaçlamaktadır. Dinin daha çok bütünleştirici yönünü görmek isteyenler için bu biraz çarpıcı olsa da büyük 
toplumsal hareketlerde ve isyanlarda din temel etkileyici ve yönlendirici güç olarak fonksiyonlar üstlenebilmiştir.13 

3. DİNİ İSYAN

Toplumsal hayatın tek bir neden üzerine şekillenmesi mümkün olmadığı için dünya tarihinde farklı 
sebeplere dayanan pek çok isyan ortaya çıkmıştır. Bunlar ekonomik, sosyal, siyasi, etnik nedenler olabileceği 
gibi dini edenler de olabilir. Bu toplumsal yönler isyanların çıkması için ne kadar önemli ise aynı derecede belki 
de daha fazla din de o kadar önemli bir konudadır. İşte bu nedenle bir isyana dini nitelenmesinin yapılabilmesi 
için belli kriterler ortaya koyup benimsemek gerekir. Belki bu değerlendirme kriterleri kesin sonuçlar alınmasını 
tam olarak sağlayamayabilir fakat yine de belli bir kanaat oluşmasına yardımcı olacaktır. Böyle bir çabanın 
neticesinde dini isyanları diğer isyanlardan ayırmak mümkün olabileceği gibi dini toplumsal hareketlerin ve 
dini isyanların sosyolojik açıdan daha sağlıklı incelenebilme imkanı ortaya çıkacaktır. Weber’in ideal tipleştirme 
olarak ifade ettiği böyle bir çalışmanın amacı olguların empirik çerçeve içinde algılanmasına yardımcı olmak, 
anlaşılır kavramlarla tanımlamak, nedensel olarak anlamak ve açıklamaktır.14 

Îdeal-tipin içeriği; ister etik, hukukî, estetik ya da dinî bir norm, ister teknik, ekonomik ya da kültürel bir 
kural, isterse de mümkün en rasyonel biçimiyle herhangi başka bir değer-atfı biçimi olsun, empirik araştırmada 
yalnızca tek bir işleve sahiptir. Onun işlevi; empirik gerçekliğin ayrıştığı ya da benzeştiği yerleri tespit etmek, 
bunları muğlak olmayan en anlaşılabilir kavramlarla tanımlamak ve tüm bunları nedensel olarak anlamak ve 
açıklamak için, o empirik gerçeklikle karşılaştırmaktır15 

12  Rhys H. Williams, Kamu Alanındaki Dini Sosyal Hareketler, Din Sosyolojisi El Kitabı, ed. Michele Dillon, çev. Hüsamettin Arslan, (İstanbul:Paradigma Yayıncılık, 
2014), 463.

13  Ali Coşkun, Mehdilik Fenomeni. (İstanbul: İz yayıncılık, 2004),51.

14  Fritz Ringer, Weber’in Metodolojisi çev: Mehmet Küçük. (İstanbul: Doğu Batı Yayınları, 2006),142.

15  Max Weber, Sosyal Bilimleri Metodolojisi çev: Vefa Saygın Öğütle. (İstanbul: Küre yayınları, 2012), 70. 
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 Dini isyanların belirlenmesinde de böyle bir tipoloji çalışması girişiminde bulunmak mümkün olabilir. 
Bu girişim belki kendi içerisinde belli eksiklikler içerebilir. Fakat daha bilimsel ve geniş değerlendirmeler 
yapmanın başlangıcı adına bir ilk adım olarak da değerlendirmek mümkündür. Bu bağlamda dini isyanları diğer 
isyanlardan ayırmak adına aşağıda verilen soruların cevaplandırılmasının somut sonuçlar ortaya koyabilir; 

•	 İsyanı ortaya çıkaran ve yöneten liderin kimliği nedir?
•	 İsyanın dayandığı sosyal taban kimlerden meydana gelmektedir?
•	 İsyanın ideolojisini meydana getiren söylemlerin içeriği ve kaynağı nedir?
•	 İsyanın çıktığı dönemde toplum kesimler onu nasıl algılamıştır?
•	 İsyanın sonuçları itibariyle hangi toplumsal değişimler meydana gelmiş, isyanın toplumsal 

sonuçları ne olmuştur?

Bu sorulara alınacak cevaplar ile isyanın türü ortaya konulacak ve yapısal yönünün de belirlenmesi 
mümkün olacaktır. Tarih içerisinde meydana gelmiş dini isyanların niteliği ve diğer isyanlardan ayırt edici özelliği 
belirlenerek bir tipoloji ortaya konulacaktır. Burada lideri, ideolojisi, sosyal tabanı, algılanması, ortaya çıkardığı 
sosyal sonuçlar gibi özellikler Babai isyanı bağlamında ele alınarak bu isyanın neden dini bir isyan olduğu ortaya 
konulacaktır. 

3-1. İsyanın Lideri

Liderler kendi kişisel iddiaları ile değil toplumun içinde bulunduğu şartların gereği ortaya çıkarlar. 
Liderleri diğer insanlardan ayıran temel unsur iktidar hırsı, itibar, maddi ve manevi arzuların tatmini gibi isteklere 
sahip olmasıdır. Bu yüzden herkes lider olamaz. Liderin toplum içinde üstlendiği pek çok fonksiyonu vardır ve 
bu fonksiyonlar yine toplumun ihtiyaçları doğrultusunda şekillenir. Bazı liderler iş bitirici özelliğiyle bazıları 
planlayıcı özelliğiyle ön plana çıkarken bazıları da aksiyon geliştiren, cezalandıran, ödüllendiren özellikleriyle 
belirginleşir. Lider üstün vasıflara sahip, yol gösteren, empati yapabilen, hataları örten biri de olabilir. Özellikle 
bunalım dönemlerinde içine düşülen olumsuz halden insanları kurtaran kişi türünde fonksiyonlar üstlenen liderler 
olabilir.16 

Weber’in otorite türlerini sınıflandırması aynı zamanda lider türlerinin belirlenmesi konusunda da bir 
tipolojinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Çünkü onun otorite sınıflandırması aynı zamanda liderliğin türünü de 
belirleyen bir unsur olarak görülür. Liderlikle otorite arasında bir ilişki mevcuttur ve toplum nazarında meşruiyet 
elde etmesiyle değer kazanır. O üç otorite türü ortaya koyar ve bunlarla ilişkilide üç lider portresi çizer.17  

Bunlar: 
Geleneksel otorite ve otoriter liderlik.
Yasal otorite ve bürokratik liderlik. 
Karizmatik otorite ve karizmatik lider.

Geleneksel otorite ve otoriter liderlik, yasal otorite ve bürokratik liderlik konumuzla ilgisi olması 
açısından karizmatik otorite ve liderlik kadar önem arz etmemektedir. Karizmatik otorite, dini otorite ile 
alakalandırıldığı için bu tür hakkında bilgi vermek gerekmektedir. 

Karizmatik otorite ve karizmatik lider otoritesinde lidere atfedilen karizma gerçek olabileceği gibi 
yakıştırmada olabilir. Burada karizmadan anlaşılan bir kişinin olağanüstü yeteneklere sahip olmasıdır. Karizmatik 
otorite ise onda var olan olağanüstü özellikler nedeniyle itaat edilen egemenliktir. Bu otoritenin baskısı maddi, 
manevi, iç ve dış unsurlarla (İnanç ve vicdan) ortaya çıkabilir. Geleneksel toplumlarda ortaya çıkan peygamber, 

16  Zeki Aslantürk, Tayfun Anman, Sosyoloji. (İstanbul: M.Ü İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1999),159,160.

17  Max Weber, Sosyoloji Yazıları, çev: Taha Parla, (İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları. 1986), 2525-254. 
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reis, sihirbaz, kral ve bir dini grubun lideri bu tip liderlere örnek olarak gösterilebilir. Bunların hakimiyetinin 
meşruluğu sahip oldukları özelliklerin normal insanların kabiliyetlerinden üstün olduğu ve doğaüstü kabul 
edildiği için onlara inanış ve bağlanıştan gelir. Karizmatik lidere teslimiyet ve onun denetimi gönüllülük esasına 
dayanmaktadır. Lider kendi niteliğiyle alakalı bir görev üstlenir ve sorumluluk duygusuna dayanarak insanların 
kendisine itaat etmesini bekler. Üstlendiği vazifesinde başarılı olması veya olmaması beklediği itaatin ve kitlenin 
ortaya çıkmasını belirler. İddiasını gönderildiğine inandığı kitleye kabul ettirirse kendini kanıtlamış ve karizmatik 
özelliğini ispat etmiş olur. Aksi durumda ise karizmatik özelliğini kaybeder ve etrafından insanlar dağılır. Karizma 
ona birileri tarafında seçilerek verilen bir özellik olmayıp, görevini tebliğ ettiği kişilerce takdir edilen bir özelliktir.18  

Karizmatik liderliğin farklı türlerinden söz etmek mümkün ise de esas olarak öne çıkan dini temelli 
liderliktir. Karizmatik özelliğini dinden alan kişilerin aşkın olan varlıkla sıkı bir bağının olduğuna inanılır. Onun 
hayatı ve toplum içerisinde var olan durumu farklıdır. Ona boyun eğmeyi gerektiren durum ilahi olanla ilişkisidir. 
Bu durum ona saygı duymayı, korkulmayı, şerefle anılmayı gerektiren temel özelliktir.19 

Veli dini lider tipi olarak Babai isyanını organize eden Baba İlyas’a uyan en uygun lider tipi olarak 
görülmektedir. Ermiş olarak da ifade edilen veli; ilahi bağları güçlü, kişisel çıkarları önemsemeyen bağışlayıcı ve 
cömert bir kişi olarak ön plana çıkar. “Evliyaullah” şeklindeki geniş   kullanımıyla nebiler, peygamberler, veliler 
olarak adlandırılan şahısları daha belirgin şekilde belirtmeye ve dini otoritenin özel tipini karakterize etme işlevi 
görür. Ermişler dünyadan vazgeçmişliğin göstergesi olarak fakir bir hayat sürerler ve zahidane bir hayat tarzı 
benimserler. Onların ölümüyle hatırasına saygı gösterilir, ruhaniyetinden medet umulur şefaati istenir, düşünceleri 
ve kimliği etrafında bir bütünleşme oluşur. Farklı meslek grupları ve sosyal organizasyonlar kendilerine manevi 
önder ve koruyucu olarak bir ermişi seçerler ve bunun etrafında yeni kurumlar oluştururlar. Yaşadığı dönemde 
keramet gösterdiğine inanıldığından, öldükten sonra da manevi gücünü koruduğuna ve kendisine bağlı olanlara 
lütufta bulunacağına inanılır. Bu sebeplerden dolayı kabri önemli bir ziyaret ve ibadet merkezi haline gelir. Daha 
da ötesinde kendilerini ve topluluklarını onun manevi korumasına hasredenler için saygın ve değerli bir simge 
olarak görülür.20 

Babai isyanının lideri Baba İlyas yukarıda özelliklerini verdiğimiz karizmatik dini lider türlerinden bir 
olan ermiş tipinin pek çok özelliğine sahiptir. O manevi özellikler sayesinde çevresini etkilemiş, halkın güvenini 
kazanarak kendisine bağlanmalarını sağlamış, münzevi yaşam tarzı ve zahidane üslubuyla etrafında mistik bir sır 
oluşturmuştur. Ondan bahseden tarihi kaynaklar; insanlar üzerindeki etkisini, onların güvenirliliğini kazanmasını, 
kendisine kayıtsız şartsız bağlılığını vurgulamaktadır. Bu yönüyle bir karizmatik liderin sahip olduğu tüm 
özellikleri ortaya koymuştur. İbn Bibi ondan şu şekilde bahsetmektedir:  

Babai isyanının lideri Baba İlyas, dini otorite tiplerinden ermişin özelliklerini taşımakta onun liderlik 
vasıflarını tamamen kendi üzerinde barındırmaktadır. Onun hayatı ve görüşleri incelendiğinde manevi kimliğiyle 
çevresini etkilediğini, halkın kendisine sıkı bir şekilde bağlandığını, adanmışlığının ve münzevi hayat tarzının 
etrafında efsunlu bir sır oluşturduğunu tespit edebilmekteyiz. Onun kişiliğiyle ilgili bilgi veren tarihi kaynaklara 
göre özellikle içinde bulunduğu toplumun fertlerini hayat tarzıyla etkilemiş, onların güvenini kazanarak kendine 
bağlamış, güçlü bir karizmatik dini liderlik örneği sergilemiştir. İbni Bibi, onun bu özelliklerini verirken şunları 
söylemektedir: 21

18  Max Weber, Sosyoloji Yazıları, 218-219.

19  Joachim Wach, Din Sosyolojisi çev: Ünver Günay, (İstanbul: M.Ü İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1995) 404-449.

20  Wach, Din Sosyolojisi, 1995.

21  İbn Bibi, El Evamirül’-âlaiye Fi’l-Umuri’l-âlaiye c.2, çev: Mürsel Öztürk. (Ankara: Kültür Bakanlığı,1996),49-50.
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Her zaman gözleri yaşlı, hali üzgün ve vücudu zayıftı. Konuşurken kısık sesle konuşurdu. Davetinin 
alanı genişleyince Türk ve Kürt kabilelerinin fakir ve zenginleri onun tarafında yer aldı. O beldelerde sözü 
dinlenen biri oldu. Bir süre halkın gözünden kayboldu. Bir süre sonra Amasya’nın köylerinden birinde sesi 
duyulur oldu. Köye varışının ilk günlerinde köy halkının çobanlığını yaptı. Kendini son derece dindar ve güvenilir 
biri olarak gösterdi. Hiçbir yaratıktan az veya çok bir şey istemiyor, her gün bulduğu ile yetiniyordu. Güderken 
hayvanlara ve koyunlara şefkat gösteriyordu. Zühd ve takvada işi o dereceye vardırdı ki, kadın erkek bütün köy 
halkı ona inandı, maksad ve muradının kölesi oldu. Üzüntü ve sıkıntıya düşen bir kimse veya aralarına soğukluk 
ve düşmanlık düşen karı koca ona başvurursa, o, onlara bir muska yazar, o zaman hemen sıkıntı huzura, soğukluk 
yakınlaşmaya ve düşmanlık da dostluğa dönerdi. Bu durum uzun süre devam etti. Aldatmada yeterli seviyeye 
geldiğini, çok miktarda mal sahibi olduğunu görünce köyün yakınındaki bir tepeye zaviye yaptı. Orada ibadetle, 
züht ve takva ile meşgul oldu. Kendisiyle düşüp kalkan, kahvaltıyı ve akşam yemeğini birlikte yiyen sapık 
birkaç müridinden başkasıyla görüşmedi. Kendisini emekten ve içmekten el çekmiş, açlığa susuzluğa dayanan 
biri olarak gösterdi. Müritleri ise sırasıyla işaret aldıkları Türk topluluklarına koşuyor, onları baştan çıkarmakla 
meşgul oluyor; halkı, ona bağlılık ağına ve tuzağına çekiyorlardı

Dönemin tarihçisi İbn Bibi’nin verdiği bu bilgilerden Baba İlyas’ın ermiş bir kişinin özelliklerine göre 
yaşadığı ve etrafında buluna halkın da buna inandıkları anlaşılmaktadır. O bu etkileyici karizmatik özelliğini 
isyanın başlatılasında ve devam ettirilmesinde etkin olarak kullanmıştır. 

Ayrıca Elvan Çelebi de Menâkıbu’l- Kudsiyye’sinde onun harikulade işlerinden bahsetmekte; vahşi 
hayvanların ona saygı göstermek için secde ettiklerini anlatmakta, bakışlarının tesiri, parıltısı ve yürüttüğü 
erkanından bahsederek onun karizmatik kişiliğini ortaya koymaktadır.22 

Baba İlyas sahip olduğu karizmatik ermiş kişilik özelliğiyle döneminin toplumsal ve din problemlerine 
kayıtsız kalamamış, olumsuz toplumsal şartların düzeltilmesi adına otoriteye isyan etmiştir. İsyan onun sahip 
olduğu özellikler nedeniyle dini bir vasatta ortaya çıkmış ve isyanı, dini liderliği çok açık olan kendisi başlatmış 
ve organize etmiştir. Sonuç olarak dini bir liderin etrafında başlayan devam eden ve sonuçlanan isyanın dini bir 
isyan olarak isimlendirilmesi gerekir.

3-2. İsyanın Dayandığı Toplumsal Taban

İsyanın dayandığı sosyal taban hareketin özelliğini benimseyen önemli bir unsurdur. Bu bağlamda meydana 
gelen isyanlar içinden çıktığı toplumsal yapının adıyla anıla gelir olmuştur. İsyanın eylem karakterinin tespitinde baş 
vurulan temel unsur katılımcı kişilerin özelliğidir. Çünkü toplumsal yapıyı meydana getiren bireylerin hissettikleri 
ortak düşünceler, paylaşılan duygular, ulaşılmak istenilen hedefler isyanın karakterine tesir eder.23 

Toplumsal olayların aktörü olan bireyler toplumsal olayın dayandığı kitleyi ifade eder. Sosyolojik 
yaklaşım, araştırdığı toplum davranışlarını adlandırırken çoğunlukla eylemi gerçekleştiren toplumsal sınıfın 
isminden hareket eder. Dini yapılanmaya dayanan veya bir dini grubun gerçekleştirdiği toplumsal hareketlere de 
dini toplumsal hareketler denir. Bu hareketleri diğer toplumsal hareketlerden ayıran temel özellik dini referans 
kaynağı olarak kullanmalarıdır.24  Bu anlamda köylülerin aktörü olduğu isyanlara köylü isyanları, işçilerinkine 
işçi isyanı, öğrencilerinkine öğrenci, zencilerinkine de zenci isyanları adı verilir. Bu durum ilk önce isyanın temsil 
ettiği toplumsal sınıfın vurgusunu ön plana çıkarırken diğer yandan isyana hangi rahatsızlıkların sebep olduğu 

22  Elvan Çelebi, Menâkıb’l- Kudsiyye Fî Menâsıbi’l- Ünsiyye Haz: İsmail E. Erünsal, Ahmet Yaşar Ocak (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2014),117-118.

23  Salih Güney, Sosyal Psikoloji, (Ankara: Nobel yayınları, 2009), 188.

24  Aslantürk, Anman, Sosyoloji, 166-167.
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konusunda da bilgi verir.25 Toplumun içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik şartlar ne olursa olsun başlatılan 
isyan tamamen dini bir kaygıdan dolayı ortaya çıkmış ise ve dini bir tabana dayanıyorsa dini isyan olarak 
adlandırılmalıdır.26 

Babai isyanının dayandığı toplumsal tabana baktığımızda temel aktörlerin şeyhe bağlı olan müritler olarak 
görülmektedir. Yani bu isyan Babailer denilen dini grubun merkezde bulunduğu toplumsal bir harekettir. Baba İlyas 
daha önce bahsettiğimiz dini karizmatik özellikleriyle çevresinde geniş bir mürit ağı oluşturmuştur. Adanmışlık 
duygusuyla hareket eden bu müritler mensup oldukları tasavvufi düşüncenin geleneksel birikiminden beslenerek 
liderlerine sarsılmaz bir teslimiyetle bağlanmışlar, onların bir emriyle gözlerini kırpmadan canlarını feda etmişlerdir. 
Bu bağlılık psikolojisi içinde olan müritler Baba İlyas’ın bir işaretiyle isyan etmeye hazır kitlelere dönüşmüşlerdir. 
Bu isyanda eyleme geçen kitlenin temel özelliği dini grup olmasıdır. Haliyle dini grup isyana kendi rengini vermiş 
söylemlerinde ve eylemlerinde bu özellikleri göstermiştir. Toplumsal tabanları, tasavvufi bir din anlayışıyla şekillenen 
bu grup dini liderlerinim etkileyici yönlerinin tesiriyle onların etrafında bir mit oluşturmuşlardır27 

Babai İsyanı’nı oluşturan toplumsal tabanın Anadolu’ya farklı yerlerden göç etmiş olan heterodoks 
tarikat zümrelerinden meydana geldiğini görmekteyiz. Bu tarikat yapıları Orta Asya’dan göçen Kalenderiler, Baba 
İlyas’ın kendisinin de bağlı ve şeyhi olduğu Vefailer, Kalenderilik ve Yeseviliğin karışımından meydana gelen 
Haydariler, Moğol istilası döneminde Orta Asya’dan kitlesel göç ederek Anadolu’ya gelen Yesevilerdir. Bu dini 
gruplar Baba İlyas’ın liderliğinde hareket ederek onun yanında yer almışlar ve otoriteye karşı isyan etmişlerdir. 
Bu kadar farklı ve geniş kitlenin bir araya getirilerek isyana dahil edilebilmesi Baba İlyas’ın Anadolu’da ne kadar 
saygın bir lider olduğunu da teyit etmektedir.28 

3-3. İsyanın İdeolojisi

İdeoloji tek başına bir düşünürün görüşlerinden öte topluluk oluşturan insanların bir araya gelerek 
oluşturdukları orta inancı ifade eder. İdeolojiden kast edilen yönetilenlerin arasında yaygın, yönlü fakat sınırlı, 
belirsiz fikir kümelerinden meydana gelen düşüncedir. Geleneksel toplumlarda bu anlamdaki ideoloji örnekleri 
daha çok görülür.29 

Toplumsal hareketler işlenmiş ve şekillendirilmiş belli bir fikrin gerçekleştirilmesi için yapılan 
faaliyetlerdir. Her şeyden önce böyle bir düşüncenin toplumu harekete geçirebilmesi için inandırıcı olması 
gerekir. Toplumsal hareketlerin başarılı olması için pek çok diğer   başka unsurların bulunması gerekirse de en 
önemlisi kitleleri inandıracak ve ideallerine ulaşmada onları motive edecek ideolojilere ve hareket kültürüne 
ihtiyaç duymasıdır. Toplumsal hareketler ve isyanlar bir şeylerin yanlış gittiğine duyulan inançla ortaya çıkarlar. 
Bu anlamda insanları yanlış giden şeylerin düzeltilmesi için harekete geçirmek ve onları aktif hale getirmek 
gerekir. Ayrıca yapılacak eylemlerin değerli olduğuna, maddi ve manevi fedakarlıklar gerektirdiğine inandırmak, 
girişimlerin başarısız olsa da yüce idealler adına yapıldığı için başka kazanımlar sağladığını düşündürmek, 
yenilginin getirdiği olumsuzluklardan ruhlarını korumak, galibiyetten sonra hareketi bırakmalarına mâni olacak 
destek kaynaklarının bulunması gerekir.  Bu da ancak kitleyi oluşturan bireylerin düşüncelerinde aynı zihniyeti 
meydana getirerek bir problem karşısında ortak düşünce ve eylem ortaya koymalarını sağlamakla mümkün olur.30 

25  Eric J. Hobsbawm, İlkel Asiler Çev: Uygur Kocabaşoğlu. (İstanbul: İletişim Yayınları, 2014),12.

26  Wach, Din Sosyolojisi, 154.

27  Coşkun, Mehdilik Fenomeni, 472.

28  Ocak, Babai İsyanı, 83-97.

29  Şerif Mardin, Din ve İdeoloji, (İstanbul: İletişim Yayıncılık, 2014), 16.

30  Eric J. Hobsbawm, Devrim Çağı 1789-1848, çev: Bahadır Sina Şener, (Ankara: Dost Yayınları, 2003), 244-245-250.
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Dinin ortaya koyduğu iman esasları, simgeler, ibadetler, kutlamalar, anlatılan kıssalar bir toplumsal hareket 
içinde olan kitleler için belli anlamlar ifade eder. Tüm bunlar aynı zamanda onlara dünyayı nasıl algılayacaklarına 
dair bir zihniyet kazandırır. Oluşan bu ortak zihniyet meydana gelen olayları nasıl değerlendireceklerini ve onlara 
karşı nasıl tavır alacaklarına yardımcı olur. Bu yönüyle din; toplumsal hareketlerin fikri ve ideolojik yönünün, 
daha geniş anlamda kültürünün oluşmasında önemli bir kurum olarak ön plana çıkmaktadır.31 

Örnek olay incelemesi yaptığımız isyanların hareket kaynağı olan değerlere, bu değerlerin ürettiği zihniyete 
ve bu zihniyetin doğurduğu davranışlara baktığımızda dini olduklarını görmekteyiz. Geleneksel toplumların 
hayatlarının her alanında dinin fonksiyonel yönünün bilindik şekilde izahı, yani dünyayı anlamlandırmada dönemin 
tek açıklama aracı olduğu görüşünün ötesinde din, bugün ve gelecekte de yine en etkin değer kazandırma unsuru 
olacaktır. Bu bağlamdan geleneksel toplumlarda dinin tek ideoloji kaynağı olmadığı gerçeği de ortadır. Bunun 
dışında pek çok kültürel unsurun da ideoloji ürettiği gerçeği toplum bilimciler tarafından kabul edilmektedir. 
Mesela asabiyet ruhu, beraber yaşama duygusu, ortak ata kültü, maddi çıkarlara ulaşma için bütünleşme, siyasi 
güç elde etme gibi değer üretme yöntemleri de pek ala zihniyet ortaya koyar ve ideoloji belirlerler. Bu nedenle 
örnek olay incelememizde ele aldığımız isyanların dönemsel düşünce alt yapısından dolayı başka bir ideolojik 
kaynağının olamayacağı, bundan dolayı da başka bir şekilde değerlendirmenin mümkün olamayacağı görüşü bu 
yönüyle anlamsız olacaktır. 

Babai isyanının lideri Baba İlyas, Vefaiyye tarikatının bir şeyhi olup bu tarikatı Anadolu’ya taşıyan kişidir. 
O bin ikiyüzlü yılların ortalarında Anadolu’ya giren Kalenderiyye, Haydariyye ve Yeseviyye gibi tarikatların 
düşüncelerini bir araya getirerek sentezlemiş, sünni düşünceden ayrışan Babailik tarikatını kurmuştur.32 

 Onun kurduğu bu tarikat senkretik, mehdici yönü ağır basan heterodoks inanç temelli bir anlayışa sahip 
olduğu için sünni din anlayışına sahip merkezi otorite ile ayrışıyordu. Düşünsel alt yapısını bu ayrışma üzerine 
kuran Türkmen gruplar yaşadığı bu dışlanmışlığın ya da yabancılaşmanın etkisiyle isyanı başlatmıştır. Aynı şekilde 
otoritenin bu sünni yaklaşımından dolayı merkezde yer alamayan çevrede kalmak zorunda kalan diğer bazı dini 
gruplar da isyana destek vermişlerdir. Baba İlyas ve onunla hareket eden diğer babalar adaleti sağlayacaklarını, 
merkezin kendilerine aldığı olumsuz tavrı değiştirebileceklerini düşünerek isyan hareketini başlatmış oldular.33 

Baba İlyas isyan hareketini başlatmadan önce onun ideolojik alt yapısını güçlü şekilde oluşturmuş ve 
bunu sahip olduğu örgüt ağıyla en ücra yerlere kadar ulaştırmıştır. Amasya’daki uzun süren inziva döneminde isyan 
ve isyandan sonra ortaya çıkacak sosyal durum konusunda derinlemesine düşünmüş, eyleme geçme konusunda 
gerekli olan ideolojik altyapının neler olduğunu inceden inceye belirlemişti. İsyanın toplumsal altyapısını oluşturan 
Türkmen zümrelerinin sahip olduğu değerleri, değerlerden ortaya çıkan zihniyeti ve bu zihniyetin doğurduğu 
davranışın neler olduğunu bilmesi ona büyük katkı sağlamıştır. 

İsyan hareketinin ani bir refleksle ortaya çıkmış kısa süreli bir tepki hareketi olmadığı açıktır. Tarihi 
bilgilerden anlaşılıyor ki Baba İlyas; Amasya’da isyanın düşünsel boyutunu yani ideolojisini çok iyi belirlemiş, 
merkezi hükümete karşı söylemlerini inceden inceye düşünerek tespit etmiştir. İsyanın düşünce boyutunda belli 
bir emeğin ürünü olduğu anlaşılmaktadır. Baba İlyas, Amasya’da çekildiği uzun süreli inziva hayatında isyan 
ve isyandan sonra ortaya çıkacak durum hakkında ayrıntılı bir şekilde düşünmüş olmalı. O, Türkmenlerin sahip 
olduğu değerler ve bu değerlerin ürettiği zihniyet ve bu zihniyetin ortaya çıkardığı davranışların ne olduğunu çok 

31  Rhys H. Williams, Kamu Alanındaki Dini Sosyal Hareketler, 457-460.

32  Orhan Türkdoğan, Alevi Bektaşi Kimliği. (İstanbul: Timaş, 1995), 143.

33  İlber Ortaylı, Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, (Ankara: Cedit Neşriyat. 2007), 2007.
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iyi biliyor olmalıydı. Başlatacağı isyanın bu değerler üzerine kurulması konusunda bir şeyhe yakışan beceriyi 
gösterdi.34 Babai isyanının dayandığı temel ideolojinin dini kaynaklı bir düşünce olmasından ve bu ideolojiyi 
üreten liderin dini kimliğinden dolayı bu isyana dini isyan demek mümkündür. 

3-4. İsyanın Algılanması

Bir toplumsal olayın ortaya çıktığı dönemdeki insanlar tarafında nasıl algılandığının tespiti, o toplumsal 
hareketin niteliği konusunda önemli bilgiler verebilir. Onların hareketin başlangıcı, gelişmesi ve sonucuna yakından 
şahit olmaları nedeniyle ortaya koydukları yargı, algılamaları daha sağlıklı olma ihtimaline sahiptir. Tarihi olaylar, 
zamanın geçmesi ile unutulmalar, fikirsel değişmeler, yeni çıkan siyasi durumlar gibi nedenlerden dolayı çıktığı 
dönemde oluşan algıdan farklı bir algıyla değerlendirilebilirler. Bu sebeplerden dolayı içinde bulunulan zamanın 
değerleri ile tarihi olayları değerlendirmek ve bu bakış açısıyla algı oluşturmak sağlıklı sonuçlar vermeyebilir.35 

Toplum ortaya çıkan olayları bir insan gibi algılar ve değerlendirmelerde bulunur. Oluşturduğu 
değerlendirmeler sayesinde o olayla ilgili bir tutum geliştirir. Bu süreci belli bir uyum ve tutarlılıkla sağlayan 
toplumlar ortak hareket etme kabiliyetine daha çok sahip olan toplumlar olarak görülür. Algıdaki bütünlük, kamuoyu 
da diyebileceğimiz beraber düşünme kabiliyeti toplumda ortak şuurun ve eylemin meydana getirilmesini sağlar 
ve buda toplumu belirlenmiş hedeflere yönlendirmenin en önemli araçlarındandır. Toplumun kültürel gelişimi, 
sahip olduğu ekonomik güç, içinde bulunduğu jeopolitik durum, yaşamış olduğu siyasi tecrübeler gibi unsurlar 
ortak düşünce veya kolektif şuur olarak adlandırılan bu durumu etkiler. Toplumlar aynı olayı değerlendirme 
sürecinde farklı algılar geliştirebilirler. Bunun yanında aynı toplumun farklı zaman dilimlerinde ortaya çıkan aynı 
tür olaylara farklı algılar geliştirmesi de mümkündür. Böyle bir durum toplumun zaman içerisinde geçirdiği zihni, 
sosyal, kültürel, siyasal değişimlerin sonucudur.36  

Geleneksel toplumlarda önemli olan bazı olguların çağımız insanı için önemsiz olarak görülüyor olması 
o olgunun değerlendirilirken ikinci plana itilmesi sonucunu doğurmamalıdır. O olgunun yaşandığı dönemdeki 
toplum adına ne ifade ettiği, hangi işlevleri gördüğü, hangi düşünsel eylemlerin ortaya çıkmasına neden olduğu 
göz önünde bulundurularak ele alınması gerekir. Mesela ekonomik nedenlerin günümüz toplumsal hareketlerinin 
temel nedeni olduğu olgusu genişletilerek geleneksel toplumlarda meydana gelen olayları da aynı nedene 
bağlamak doğru bir sonuç vermeyebilir. Günümüz değerleriyle geçmişin değerlerini bu anlamda birbirinden ayırt 
edilerek yorumlanmalıdır.37 

Babai İsyanı’nın ağırlığı ekonomik merkezli olan bir yaklaşımla açıklanmaya çalışması belirttiğimiz 
hatalı yada eksik yöntemin sonucudur. O dönem kaynaklara bakıldığında isyanın çıkmasında ekonomik, kültürel, 
siyasal sebeplerinin de etkin olduğu tabii ki vurgulanmaktadır. Fakat itiraz noktası asıl nedenin dini bu etkenlerin 
yan nedenler olmasıdır. O dönemki toplumsal algı bu isyanın çıkış sebebini temel olarak dini algılamakta ve buna 
göre değerlendirme yapmaktadır.

İbn Bibi isyanın o dönemki toplum nazarında dini olarak algılandığına dair güçlü bilgiler vermektedir. 
Baba İlyas’ın sultana yönelttiği dini kaygıdan doğan eleştirilerini aktarmakta, onun şaraba ve eğlenceye 
düşkünlüğünün temel rahatsızlıklardan biri olduğunu söylemektedir. Ayrıca Allah’ın yolundan ve Hulafa-i 
Raişidin’in izinden saptığına dair eleştirileri de vurgulanmakta, onun dini açıdan yetkin bir kişiliğe sahip olamadığı 

34  Bibi, Evamirül’-âlaiye Fi’l-Umuri’l-âlaiye, 49,53.

35  Theda Skocpol, Tarihsel Sosyoloji çev: Ahmet Fethi. (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999), 2.

36  Aslantürk, Sosyoloji, 140-143.

37  Eric J. Hobsbawm, Tarih Üzerine Çev: Osman Akınhay, (Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. 1999)135,136.
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ön plana çıkarılmaktadır. Harezmiler’e Alaaddin Keykubat tarafından verilen beylik ve yurtların haksız yere 
alınarak adaletsiz davranılmış, bir nevi onlara zulüm edilmiştir. Bu yönüyle bir devlet adamında dinen bulunması 
gereken adalet duygusundan yoksun olduğu için kendisine isyan mubah kabul edilmiştir.38 

Sultanın babasının yerine geçmek için baş vurduğu yöntemler dini anlamda meşru dayanaklardan yoksun 
olduğu için hakimiyeti tartışılır hale gelmiştir. Kendilerini koruyan ve çok iyi davranan Alaaddin’in zehirlenerek 
bir suikasta maruz kalması, akabinde tahtına hukuksuz bir şekilde el konulması, bir sultan tarafından yapılmaması 
gereken haram işler olarak değerlendirilmiş; dini ve ahlaki yönden uygun görülmemiş, bu nedenler isyan için dini 
bir sebep olarak ortaya sürülmüştür.39  

Elvan Çelebi Babailerin Alaaddin’i ne kadar sevdiklerini, onun Baba İlyas’a ne ölçüde hürmet ettiğini, 
manevi kişiliğini ne kadar önemsediğini ve hatta ona intisap ederek mürtlerinden olduğunu Menakıpnamesinde 
şu şekilde anlatmaktadır:40 

Çünki Sultan bu kudreti gördi
İ’tikad ile gönlini virdi
Benzemez hiç kimseye bu kişi
Hakdan almış bu devleti bu işi
Varalım ev ü barh ile gelelüm
Külli varlığ ila mürid olalım

Başka bir yerde Gıyaseddin’in babasını zehirleterek öldürdüğünden ve zorbaca bir tavırla tahta 
geçmesinde bahsetmekle Türkmenlerin ve Babailer’in olaydan ne ölçüde rahatsız olduklarını açık şekilde 
vurgulamaktadır:41 

Şah-ı adil Alaaddin-i sultan
Şem-i Selçuk Cem-i Alemiyân
Çünkim itmiş idi zeval şâha
Toldı şeytan Gıyas-ı gümraha
Zehr virdi götürdi sultânı
Naznin Padişâh-ı Rabbanî
Adl ü dâd eyledi cihan içre
Tahta kendü oturdu dâd eyler
Kendüyi gösterür ilin toylar 

Menakıptaki bu anlatılar gösteriyor ki Baba İlyas sultanların kendisine hürmet ettiği, hatta mürit olarak 
bağlandığı karizmatik bir dini liderdir. Onun Alaaddin ile çok önemli ve güçlü bağlarının olduğu, şeyh mürit 
ilişkine varacak kadar samimiyeti bulunduğu anlaşılmaktadır. Elvan Çelebi dedesinin isyan sebebini Gıyaseddin’in 
genel olarak halka, özelde de çok sevdiği Alaaddin’e karşı yaptığı zulümlere bağlamaktadır. Bu züllümler ve 
adaletsizliklere karşı başlattığı mücadelenin temelinde de dini duyguların var olduğunu vurgulamaktadır. O 
dönemde mücadelenin bu dini hassasiyetlerden kaynaklı olduğu algısının güçlü olarak var olduğu söylenebilir. 

38  Bibi, Evamirül’-âlaiye Fi’l-Umuri’l-âlaiye,50.

39  Osman Turan, Selçuklular Döneminde Türkiye Tarihi. (İstanbul: Nakışlar yayıncılık, 1984), 389.

40  Elvan Çelebi, Menâkıb’l- Kudsiyye Fî Menâsıbi’l- Ünsiyye, 129. 

41  Elvan Çelebi, Menâkıb’l- Kudsiyye Fî Menâsıbi’l- Ünsiyye, 130.
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3-5. İsyanın Toplumsal Sonuçları

Bir sonucunda ortaya çıkan toplumsal sonuçlar o isyanın niteliği konusunda bize bilgi verebilir. Toplumsal 
hareket veya isyan en çok hangi alanda etkisini hissettirmiş ise çıkışının kaynağını ve niteliği o anlamda bir 
mana kazanır. Sonuçta ekonomik değişimler veya toplumsal statüde değişimler olmuşsa isyanın da bu alanlarda 
meydana gelen rahatsızlıklardan dolayı ortaya çıktığı anlaşılabilir. Toplumsal hareket veya isyan çıkış sebeplerine 
sonuçta ulaşamamış olsa da zaman içerisinde onun ortaya çıkardığı enerji toplumun değişik alanlarında etkisini 
hissettirir.42 

İsyan mevcut siyasi yönetimi hedef alıyor, onun değişimiyle ilgili eylemlerde bulunuluyorsa ve bu yönde 
planlamalar yapıldıysa böyle isyanlara siyasi isyanlar adı verilir. İktisadi gelişmelerden rahatsızlık duyularak 
mevcut yapının değişimiyle ilgili eylemlerde bulunulup isyan ediliyorsa bu isyanlara ekonomik temelli isyanlar 
denilir. Toplumun mevcut sınıfsal yapısından duyulan memnuniyetsizlik sonucu ortaya çıkan isyanlara sınıf 
kökenli isyanlar adı verilir. Aynı şekilde köylülerin yaşam koşullarının olumsuzluğu, vergilerin ağırlığı, feodal 
yapının zulümlerine karşı hak aramak için yapılan isyanlara da köylü isyanları adı verilir. Yine işçi sınıfının 
emek ve ücret temelli hareket ederek çıkardığı isyanlar da işçinin toplumsal yapıdaki yerini değiştirmek amaçlı 
yapıldığı için  işçi isyanı adı verilmektedir. Yani isyan hangi toplumsal yapıda sonuç itibariyle değişiklik meydana 
getirdiyse o isyanın asıl temelinin o olduğu ve o şekilde adlandırıldığı görülmektedir.43

Bir isyan sonuç itibariyle toplumun dini yapısında ve toplumun diğer alanlarındaki düzenlemelerde 
değişikliklere sebep oluyor, farklı dini grupların teşekkül etmesi sonucunu ortaya çıkarıyorsa böyle isyanlara dini 
isyanlar adı vermek mümkündür. Genelde bu tür isyanlar mevcut hâkim,dini anlayışa yapılan itirazların eyleme 
dönüşmesiyle ortaya çıkabilirler. Wach bir din için de mevcut dini yapıya karşı yapılan itirazların nedenleri olarak 
üç çeşit itiraz türünün olduğunu söyler. Bunlar; Akaid yani dinin inanç yapısıyla ilgili itirazlar, ibadet ve tören 
şekillerine karşı itirazlar ve teşkilatlanmaya karşı geliştirilen itirazlar.44  Freyer da bir dördüncüsü olarak ahlaki 
kurallar ve yaşantı tarzına karşı itirazları ekler.45

Bu tür geliştirilen itirazların ortaya çıkardığı toplumsal hareketlerin toplumun dini yapısında 
değişiklikler yapması mümkündür. Özellikle itizali grupların ayrılışındaki temel itiraz çok keskin ve sert 
olduğu için ayrışmalar esnasında isyan türü çatışma temelli toplumsal hareketleri doğurabilirler. Bazen de 
yapının içinde kalarak kayıtsız bir tavır geliştirebilir ve pasif konuma geçebilirler. Bu tür itirazların ortaya 
çıkardığı dini yapıları şöyle sıralamak mümkündür; Zühd ve takvaya yönelmiş dindarlık grupları, Manevi 
kardeşlik grupları, Tarikat grupları Mezhepler.46 

Babai isyanı sonucunda toplumsal dini yapıda yukarda verilen dini grup şekillerinin ortaya çıktığını 
söyleyebiliriz. Yani bu isyan sonucunda Anadolu coğrafyasının inanç haritası yeniden şekillenmiş, farklı dini 
yapıların ortaya çıktığı görülmüştür.

Babai isyanı sonucunda şehirli halk ile Türkmen göçebeler arasında varlığı daha az hissedilen inanç 
alanında ki farklılık belirginlik kazanmıştır. Şehirli halkın medrese temelli din anlayışıyla göçebelerin bozkırlarda 
öğrendiği eski Türk inançlarını da içinde barındıran tasavvufi ögelerin yoğun bulunduğu din anlayışı isyandan sonra 

42  Aslantürk, Sosyoloji, 378.

43  Anthony D. Smith, Toplumsal Değişme Anlayışı Çev: Ülgen Oskay (Ankara: Gündoğan Yayınları. 1996), 153-157.

44  Wach, Din Sosyolojisi, 238.

45  Hans Freyer, Din Sosyolojisi, çev: Turgut Kalpsüz. (Ankara: Doğu Batı Yayınları. 2013), 92.

46  Niyazi Akyüz,Dinin Örgütsel İklimi, Dini Gruplar (Ankara: Gündüz Yayıncılık. 2007), 113-128.
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belirgin olarak ayrışmıştır. Selçuklu yönetiminin devlet olmanın gereği olarak dini eğitimi medreseler aracığıyla 
kurumsallaştırarak sünni din anlayışını desteklemesi ve isyana katılan Türkmen zümrelerin inançlarını dışlaması 
iki farklı din yorumunu ortaya çıkarmıştır. İsyan sonunda Anadolu’nun ücra köşelerine sığınmak zorunda kalan bu 
kitle merkezi yönetimin din anlayışıyla her zaman arasına mesafe koymuş buralarda kendi dini anlayışını devam 
ettirmiştir.  Daha sonraki dönemlerde hatta Osmanlı devleti zamanında uygun siyasi ortamları bulduklarında da 
isyan etmekten çekinmemişlerdir.47  

Türkmen zümrelerin Ortodoks sünni inanç yapısıyla örtüşmeyen tavırları, ibadetleri ihmal etmeleri, 
kadınlı ve erkekli yaptıkları sema ayinleri, içki içme ile ilgili söylemleri ve eylemleri merkezde şekillenmiş olan 
ulema tarafından eleştirilmiştir. Buna karşılık olarak da bu gruplar daha çok içine kapanmış belki de günümüze 
kadar uzanan ve etkisi hissedilen dini toplumsal ayrışmanın ortaya çıkmasına neden olmuştur.48 

Bu isyan sonucu Anadolu’da dini hayatı şekillendiren iki kurum; medrese ve tekke ayrışması bazı 
zamanlarda çatışmaya dönmüştür. Daha çok şehirlerde bulunan ve devletin adalet ve din işleri gibi görevlerini 
yerine getirmeye yönelik eleman yetiştiren medrese ile taşrada kendine yer edinmiş ve babalar ve şeyhler tarafından 
yönetilen ve sıradan halkın dini ihtiyaçlarını karşılayan tekke bu dönemden sonra ayrı birer muarız kurum haline 
gelmişlerdir.49 

Bu isyanın Anadolu’daki en belirgin toplumsal dini sonucu bazı tarikatların çıkmasına neden oluşudur. 
Wach’ın daha öce aktardığımız itirazların ortaya çıkardığı sonuçların doğurduğu dini yapılardan tarikatlara örnek 
olarak bu isyanın akabinde ortaya çıkan Bektaşi tarikatını verebiliriz. İsyanın başarısızlıkla sonuçlanması ve Baba 
İlyas’ın bazı halifelerinin ücra köşelere çekilerek kendi öğretilerini geliştirmeleri ve yaymaları yeni tarikatların 
ortaya çıkarmıştır. Bu halifelerden en önemlisi Hacı Bektaşı Veli’dir. O kurduğu tarikat ve geliştirdiği fikirler 
ile Anadolu inanç coğrafyasında, geçmişte ve günümüzde en önemli etkiyi meydana getirmiştir. Bektaşiliğin 
bu anlamda Babai İsyanı’nın Anadolu’da ortaya çıkardığı en önemli sosyolojik sonuç olduğunu söylemek 
mümkündür.50 Yine Anadolu’da daha sonra ortaya çıkacak olan alevi kızılbaş düşüncesi ve hareketini temelleri 
Babai isyanından sonra ortaya çıkan toplumsal yapıya dayanmaktadır.51

Babai isyanının ortaya çıkardığı toplumsal sonuçlar bir bütün olarak ele alındığında onun bugünkü 
Türkiye’nin inanç yapısını şekillendiren bir toplumsal hareket olduğu görülmektedir. Dini anlamda bu denli geniş 
etki doğuran bu isyanın dini isyan olarak adlandırılması kaçınılmaz görünmektedir.

SONUÇ

Ekonomik, siyasi, etnik gibi pek çok etken isyanların meydana gelmesinde temel neden olarak 
olabilir. Bununla birlikte bu nedenlerin ana sebep diğerlerinde yan sebepler olduğu da söz konusu olmuştur. 
Dinde isyanların ortaya çıkmasında temel nedenlerden biridir. Fakat seküler modernist yaklaşım dinin toplumsal 
işlevlerinin daha yoğun olduğu geleneksel toplumlarda ortaya çıkan isyanları bile ekonomik temellere veya başka 
nedenlere dayandırma temayülü içinde olmuştur. 

47  Ocak, Babai İsyanı, 66.

48  Mehmet Rami Ayas, Türkiye’de İlk Tarikat Zümreleşmeleri Üzerine Din Sosyolojisi Açısından Bir Araştırma. (Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları, 
1991), 40-41.

49  Mustafa Kara, Tekkeler ve Zaviyeler. (İstanbul: Dergâh Yayınları, 1977), 65-68.

50  Mehmet Fuat Köprülü, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, (Ankara: Tük Tarih Kurumu, 1991), 102.

51  Ocak, Babai İsyanı, 250.
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Bir isyanın dini isyan olup olmadığını belirleyen temel bazı kriterler belirlemek mümkündür. ‘İsyanın 
niteliği nedir’ sorusunun cevabı için şu sorulara verilecek cevaplar kriter alınabilir:

İsyanı ortaya çıkaran ve yöneten liderin kimliği nedir?
İsyanın dayandığı sosyal taban kimlerden meydana gelmektedir?
İsyanın ideolojisini meydana getiren söylemlerin içeriği ve kaynağı nedir?
İsyanın çıktığı dönemde toplum kesimler onu nasıl algılamıştır?
İsyanın sonuçları itibariyle hangi toplumsal değişimler meydana gelmiş, isyanın toplumsal sonuçları 
ne olmuştur?

Bu sorular Babai İsyanı için sorulduğunda alınan cevaplar onun niteliğini ortaya koymaktadır.
İsyanı ortaya çıkaran ve yöneten liderin kimliği nedir? 
Babai İsyanı’nın lideri Baba İlyas dini kimliği belirgin olarak ortada olan bir şeyhtir.
İsyanın dayandığı sosyal taban kimlerden meydana gelmektedir? 
Babai isyanının sosyal tabanı dini bir yapı olan Babai tarikatına mensup Türkmenlerdir.

İsyanın ideolojisini meydana getiren söylemlerin içeriği ve kaynağı nedir? Babai isyanının düşünsel alt 
yapısı merkezi yönetimin sahip olduğu sünni Ortodoks inancın karşısındaki heterodoks İslam anlayışıdır. 

İsyanın çıktığı dönemde toplum kesimleri onu nasıl algılamıştır? O dönemdeki toplum kesimlerinin 
algısı isyanın daha çok sultanın ve etrafındakilerin dini yaşantılarından duyulan rahatsızlıktan dolayı çıktığıdır.

İsyanın toplumsal sonuçları ne olmuştur? İsyan sonucunda Anadolu inanç coğrafyası yeniden şekillenmiş, 
bugün de varlığını hissettiğimiz dini toplumsal ayrışmaların temeli atılmış, pek çok dini grup ortaya çıkmıştır.

Babai isyanın çıkmasında pek çok toplumsal sebep rol almış olabilir. Bu sorulara verilen cevaplardan da 
anlaşılıyor ki din isyanın asıl sebebi, diğerleri ise yan unsurlardır.  
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