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FIRKA 
( ;;i__,A! \) 

Siyasi ve itikadi mezhepler için 
kullanılan bir terim. 

_j 

Fırka kelimesi ( çoğulu fırak) sözlükte 
"ayırmak, bölmek: açıklayıp hükme bağ
lamak" manalarma gelen fark kökünden 
isim olup insanlar arasından ayrılmış bel
li bir grup ve topluluğu ifade eder. Te
rim olarak, İslam fikir tarihinde kendi
lerine has siyasi düşünce veya itikadi te
lakkilere sahip bulunan gruplar için "si
yasi akım" (bir nevi parti) ve "itikadi mez
hep" anlamında kullanılmıştır. 

Kur'an-ı Kerim'de çeşitli anlamlarda 
yer alan "fark" kökenli kelimeler içinde 
"gruplara ve parçalara ayırmak, bölmek" 
anlamındaki tefrik ve "ayrılmak, bölün
mek" anlamındaki teferruk kavramları 
genellikle dinde ve sosyal hayattaki bö
lünmeyi ifade etmekte ve bunun çok za
rarlı olduğunu belirtmektedir. Yine Kur '
an'da "grup ve topluluk" manasma ge
len ferik de yirmi dokuz yerde geçer ve 
genellikle tasvip edilmeyen bölünme
lere işaret eder. Fırka ise sadece bir 
ayette (et-Tevbe 9/ 122) yer alır ve müs
lüman toplumlarda köylü- şehirli , sivil
asker gibi tabii olarak oluşan kesimleri 
ifade eder (bk. M. F. Abdülbakı , ei-Mu'cem, 
"frl5:" md.). Fırka kelimesiyle birlikte ay
nı kökten türeyen fiiller hem sözlük ma
nasında , hem de dini ve içtimal ayrılığın 
kötülenmesi anlamında birçok hadiste de 
kullanılmıştır (bk. Wensinck, ei-Mu'cem, 

"frl5:" md.). 

Ahmed b. Hanbel (Müsned, ll , 332; lll , 
145), EbO DavOd ("Sünnet", 1) ; Tirmizi 
("İman", ı 8). İbn Ma ce ("Fiten", 17) gibi 
muhaddislerce rivayet edilen ve ümme
tin yetmiş iki fırkaya ayrılacağını haber 
veren, sıhhati ve farklı muhtevası üze
rinde eski ve yeni alimlerce çeşitli tar
tışmalar yapılan hadisin, fırka kelimesi
nin İslam literatürüne girmesine zemin 
hazırladığını söylemek mümkündür. Bu
nun yerine nihle ( çoğulu nihai) ve maka
le (çoğulu makalat) kelimelerinin de kul
lanıldığı görülmektedir. 

Hadis kitapları dışında akaid, kelam 
ve mezhepler tarihi alanındaki eserler
de erken dönemlerden itibaren fırka ke
limesi terim anlamıyla kullanılmaya baş
lanmıştır (mesela b k. Hayyat, s. 24, 63, ı O ı, 
ı 07, ı 12). lll. (IX.) yüzyılın ikinci yarısın
da yaşayan Nevbahti'nin Fıra~u ·ş -Şi'a'
sı ile Sa'd b. Abdullah el-Kummi'nin el-

Ma~iilat ve '1- fıra~ ' ı buna örnek teşkil 
etmektedir. 

"Yetmiş üç fırka hadisi"ne ait rivayet
lerin çoğunda yetmiş iki fırkanın cehen
nemde, birinin cennette olduğu belirti
lirken bir kısmında "necatta olma" ifa
desi veya "necata ulaşan" tabiri kulla
nılmıştır (mesela bk. İbn EbO Asım, I, 35, 
36; Malati, s. 13 ; İbn Batta, I. 377). Kur'an-ı 
Kerim'de cehennem (nar) mukabilinde 
"cennet" anlamında necat kelimesi geç
tiği gibi (el-Mü'min 40 / 41) bu kökten 
türeyen birçok kelime de aynı veya ya
kın manalarda yer almaktadır (bk. M. F. 
Abdülbakl , el-Mu'cem, "necat" md.). Bun
dan dolayı olacaktır ki erken dönemler
den itibaren "ebedi kurtuluşa eren grup" 
anlamında firka-i oaciye tabiri kullanıl
maya başlanmıştır. Mesela lV. (X.) yüz
yılda yaşayan Hanbeli fakih ve muhad
disi İbn Batta, muhafazakar Selef akl
desini savunmak amacıyla kaleme aldı
ğı eserinin adında bile " el -fıraku'n-na

ciye" tabirine yer vermiştir (bk. bi bl.; fır
ka ve fırka-i naciye hakkında daha geniş 

bilgi için bk. MEZHEP). 
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FIRKA-i ISIAHİYYE 
(~~\:.i.}) 

1865 yılında 
Çukurova, Kozan dağları 

ve Cebelibereket'te ısiahat yapan 
askeri fırka. _j 

Fırkanın kuruluşu 1853'te yapılan Kı
rım Savaşı'na dayanır. Bu savaş sırasın
da çekilen asker sıkıntısı , Cebelibereket 
ile (Gavur dağları, bugünkü Amanos dağ
ları) Kazan dağları arasındaki bölgeler
den de asker istenmesine yol açmıştı. 

Ancak bu istek, bu bölgelerdeki aşiret
lerin devlete muhalefeti sebebiyle ger
çekleşmemişti. Savaştan sonra Osmanlı 
hükümeti hem orduya yeni asker kay
nakları temin etmek, hem de bölgeyi ita
at altına alıp güvenliği sağlamak, eşkı
yalığa son vermek, vergileri düzenli bir 
şekilde almak ve birçok karışıklığa yol 
açan konar göçer teşekkülleri yerleşik 

FIRKA-i ISLAHiYYE 

hayata geçirip ziraatı teşvik etmek için 
bir askeri güç oluşturma kararı almış ve 
bu güce de Fırka-i Islahiyye denmişti. 

Faaliyet sahası, İskenderun' dan Ma
raş ve Elbistan'a, Kilis'ten Niğde ve Kay
seri'ye, Adana eyaletinden Sivas eyaleti 
sınırına kadar olan bölgeleri kapsayan 
Fırka-i lslahiyye'nin başına Dördüncü Or
du kumandanı Derviş Paşa, halkla ilgili 
işleri görmek üzere de Ahmed Cevdet 
Paşa tayin edildi. Fırka, Balkan isyanla
rında kullanılan ve büyük kısmı Batı Ana~ 
dolu zeybekleri, bir kısmı da Arnavut as
kerlerinden oluşan yedi tabur yanında 
Girit ve Adana'dan gelen taburtarla Has
sa ikinci süvari alayından oluşan toplam 
on beş tabur piyade, iki süvari alayı ve 
S- 600 kadar da Çerkez, Gürcü ve Kürt 
atlılarından teşkil edilmişti. Masraflar için 
hazineden yeterli miktarda tahsisat ay
rıldığı gibi bir muhasebeci ile muhasebe 
katipleri ve tahrirat katipleri de fırkada 
görevlendirilmişti. Yine bölgede yapıla
cak düzenlemeler için tahrir, tapu, mal 
ve muhasebe memurlarından bir komis
yon oluşturulmuştu . Ayrıca Fırka-i Isla
hiyye'nin uyacağı bazı kurallar belirlen
miş, fırkanın sevk ve idaresi, ıstahat sıra
sında silah kullanılıp kullanılmaması. ön
celikle halka devletin varlığının gösteril
mesi ve devletin halka sevdirilmesi, aşi
ret ve aile reisierinin bölge dışına nakle
dilmesi, fırkaya yardımcı olanlara maaş 
bağlanması, ıslah edilen yerlerin devlet 

·yönetimine uygun şekilde teşkilatlandı
rılması, vergi yükü fazla olan ahalinin 
vergilerinin yeniden düzenlenmesi ve ara
zileri tapusuz olanlara tapularının veril
mesi gibi hususlar tesbit edilmişti. 

Derviş Paşa idaresindeki yedi tabur 
20 Mayıs 186S'te vapurla İstanbul'dan 
hareket ederek 28 Mayıs 186S'te İsken
derun'a vardı. Diğer tabur ve kuwetler 
de bulundukları yerlerden buraya geldi
ler. İlk iş olarak Gavur dağlarından ıs
lah ve iskana başlandı. önce Amik ova
sında bulunan Heyhaniye aşireti yerleş
tirildi. Böylece Halep yolu emniyet altı
na alınmış oldu. Daha sonra Lece ile Ha
cılar nahiyesi arasındaki Kargılı'da ordu
gah kuran Fırka-i lslahiyye, önemli bir 
geçit noktası olmasını göz önüne alarak 
burada bir köy kurmaya karar verdi ve 
Ordu adıyla bir yerleşim alanı meydana 
getirdi. Köye Hacılar nahiyesinden otuz 
hane iskan edildi. Ayrıca çevredeki na
hiyeler birleştirilerek bir kaza, merkez 
olarak da Hassa adıyla bir kasaba teş
kil edildi. Hassa kasabasına Hacılar, Ti
yek ve Ekbaz nahiyelerinden birkaç yüz 
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