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KEYSÂNİYYE

Hâşimiyye. Muhammed b. Hanefiyye’
nin vefatından sonra Keysâniyye bünyesinde önemli bir grup, özellikle Horasan
ve civarında Emevîler’e muhalif pek çok
Şiî, Ebû Hâşim’i babasının halefi ve imam
olarak kabul etmiştir. Onların telakkisine
göre hikmet ve sırları şahsında toplayan
İbnü’l-Hanefiyye oğlu Ebû Hâşim’e bütün
ilimleri, sırları, tenzilin te’vilini ve zâhirin
bâtına karşı değerlendirilmesini öğreterek
onu imam tayin etmiştir. Ölümünden bir
süre önce Emevî Halifesi Süleyman b. Ab
dülmelik’i ziyaret edip takdirini kazanan,
ardından Filistin’e gitmek üzere Şam’dan
ayrılan Ebû Hâşim’in 98 (717) yılında ölümüyle Hâşimiyye mensupları kendi aralarında bölünmelerle karşı karşıya kaldılar. İçlerinden bir gruba göre Ebû Hâşim
Şam’dan dönerken yolda hastalanmış,
ölümünün yaklaştığını hissederek yanındakilere kendisini Humeyme’de bulunan
Abdullah b. Abbas’ın torunu Muhammed b. Ali’ye götürmelerini istemişti. O
dönemde Abbâsî davetinin merkezi olan
Humeyme’ye ulaşınca burada Muhammed b. Ali ile buluşarak imâmetin kendisinden sonra ona, ardından evlâtlarına
geçmesini vasiyet ederek özellikle Horasan ve Irak’taki mensuplarına karşı hareket tarzı konusunda tavsiyelerde bulunmuştur. İmâmetin Ali evlâdından Abbas
evlâdına geçişinin bir belgesi olarak değerlendirilen bu vasiyet Abbâsîler’in fiilî
hâkimiyetine kadar bir meşruiyet belgesi
olarak görülmüştür. Önceleri bu gruba dahil iken daha sonra ayrılan Abbâsîler’den
Muhammed b. Ali’nin dâîler listesinde
zikredilen Abdullah er-Râvendî’ye nisbetle Râvendiyye diye anılan Horasan’daki
Abbâsî taraftarı aşırı Şiî fırka zaman içinde
bütün Abbâsî Şîası’nı kapsar hale gelmiştir. Râvendiyye’ye göre Hz. Peygamber’in
vefatında imâmet veraset itibariyle en
yakını olduğu için amcası Abbas’a, ondan
da Abdullah, Ali, Muhammed, İbrâhim,
Seffâh ve Ebû Ca‘fer el-Mansûr’a intikal
etmiştir. Çoğunluğu Horasanlı olan bu aşırı grubun Halife Mansûr’a ilâh olarak hitap
ettiği bilinmektedir. Bu yüzden Mansûr
elebaşılarını hapsedip cezalandırdığı zaman Râvendîler onun ilâhlığını reddetmiş,
kendisini imâmet ve hilâfeti gasbetmekle
suçlamışlardır. Düşmanlıklarını daha da
ileri götürerek Mansûr’a bir suikast düzenlemişlerse de Mansûr bundan kurtulmuştur.
Hâşimiyye içinde bir grup, Ebû Hâşim’in
ölümünden sonra imâmetin doğrudan
kardeşinin oğlu Hasan b. Ali b. Muhammed b. Hanefiyye’ye geçtiğini iddia eder-
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