
bi bunun bir imtihan olduğunu belirterek 
İsrailoğulları'nın ona tapmasına engel ol
maya çalışmıştır (Ta.ha 20/90-94) 

Batılı araştırmacılar, Tevrat'ın aslı gibi 
Kur'an'ın da ilah! kaynaktan geldiği gerçe
ğini göz ardı edip kıssanın Kur'an ve Tev
rat'ta yer alan anlatımı arasındaki benzer
liklerden yola çıkmış ve Kur'an 'ın bu kıs
sayı yahudi geleneğinden aktardığını ileri 
sürmüştür. Hatta bazıları , Hz. Peygam
ber'in bu kıssayı yahudilerden öğrenip ilgi 
çekici hale getirerek Kur'an'a eklediğini 
iddia etmiştir. Reformist Yahudiliğin ön
cülerinden Abraham Geiger, A'raf suresi
nin 150. ayetiyle Talmud'da zikredilen Hur 
hikayesi arasında ilişki kurarak hikayenin 
yahudi kaynaklarından alınmış olduğunu 
söylemiştir (Judaism and Islam, s. 130) 

Babil Talmudu'na göre Hur'un cesedini 
gören Harun onların isteklerini yerine ge
tirmediği takdirde kendisinin de öldürü
leceğini düşünür ve İsrailoğulları'na itaat 
eder (Sanhedrin . 7•). A'raf suresinin 150. 
ayetine göre. "Benden sonra arkarndan 
ne kötü işler yapmışsınız!" diyerek karde
şini İsrailoğulları'nın buzağıya tapmasına 
engel olmamakla suçlayan Musa'ya karşı 
Harun'un, "Kavmim beni güçsüz buldu; az 
kalsın beni öldürüyordu" diyerek kendisini 
savunmasını Geiger, Kur'an'ın da Tevrat 
gibi buzağı heykelini yapanın Harun oldu
ğuna işaret ettiği şeklinde yorumlamak
tadır. Halbuki Kur'an'da altın buzağının 
SÖZ konusu edildiği ayetlerin hiçbirinden 
heykeli Harun'un yaptığı sonucunu çıkar
mak mümkün değildir. 

Geiger, iki kıssa arasındaki temel ayrılı
ğı oluşturan buzağının Samir! tarafından 
yapılmasını ve ses çıkarması olayını Pirke 
Rabbi Eliezer isimli bir Midraş kitabında 
yer alan rivayetlere dayandırmaktadır. An
cak Emevl hanedam hakkında bilgiler içe
ren bu tamamlanmamış eserin IX. yüzyıl 
başında Filistin'de yazılmış olduğu bilin
mektedir (Strack, s. 226). Nitekim Jeffery 
de Kur'an'daki Samir! kıssasının Pirke 
Rabbi Eliezer'e dayanmasının çok uzak 
bir ihtimal olduğunu belirtmektedir (The 
Foreign Vocabulary , s. 158). Rippin de 
bu hikayeleri içeren yahudi kaynaklarının 
İslam'ın doğuşundan sonra ortaya çıkmış 
olduğuna dikkat çekmekte , dolayısıyla 
Kur'an'ın anlatımının bu kıssaların en es
ki kaydını oluşturduğunu ifade etmekte
dir (EJ2 [İng . J, VIII, ı046) . 

Samir! kıssası Türk-İslam edebiyatında 
kısas-ı enbiya, Hz. Musa hakkında kaleme 
alınmış mesneviler, Envô.rü'l-ô.şıkin ve 
Mô.rifetnô.me gibi eserlerle dini-destani 
metinlerde İsrailoğulları'nı tevhid inancın-

dan saptırması bakımından yer almış , ay
rıca divan şairlerinin çeşitli beyitlerinde de 
ondan bahsedilmiştir. Bu bakımdan Sa
mirl'yi klasik Türk şiirinde Karun, Firavun 
gibi kısas-ı enbiya kaynaklı olumsuz tipie
rin dahil olduğu grup çerçevesinde ele al
mak mümkündür. 
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SAMiRILER 
( w~yoW1) 

Yahudilerle benzer inanç 
ve ibadetlere sahip olan, 

ancak ayrı bir grup olarak 
varlığım sürdüren 

dini-etnik topluluk. 

Arapça'da Samireveya SamiriyyGn şek
linde isimlendirilen Samirller'in gerek adı 
gerekse kökeni hususunda biri yahudi, di
ğeri Samir! kaynaklarına dayanan iki fark
lı görüş mevcuttur. Yahudiler bu grubu, 
Filistin topraklarının kuzeyindeki Samiri
ye şehri ve çevresi için kullanılan İbran'ice 
Şamran kelimesine nisbetle Şomronim di
ye adlandırır. Şomronim ismi Eski Ahi d'
de din! ve etnik açıdan karışık bir toplu
luğu ifade etmek üzere bir yerde geçer 
(lL Krallar, ı 7/29) . Şamerim (Şomerim ) is
mini benimseyen Samirller ise kendilerini 
olumsuz çağrışımı olan Şomronim ile iliş
kilendirmeyip İ srail (Yusuf ve Levi) soyun
dan gelen ve kohenliği devam ettiren bir 
topluluk diye kabul eder. İ bran'ice'de şa
merim "gözet enler, koruyucular" manası

na gelir. "Tanrı ile yapılan ahdin ve hakika
tin muhafızları" anlamında kullanılan keli
me bu anlamıyla diğer İsrailoğulları'nın ah
di korumadaki gevşekliği imasını da içe
rir. 

Samir! kaynaklarına göre İsrailoğulları, 
Ken'an topraklarına yerleştikten sonra üç 
yüzyıl boyunca kuzeydeki Şekem bölgesin
de (bugünkü Nablus'un doğusu) bir yer 
olan Gerzlm dağını kutsal mekan kabul et
miş ve takdimelerini burada sunmuştur. 
Fakat başkahen Uzzi döneminde yaşayan 
Eli isimli bir kohen İsrailoğulları'ndan bir 
kısmını Şilo'ya göçmeye ikna etmiş ve bu-
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rada yeni bir sunak kurmuştur (M. Kürd 
Ali, VI, 214; Mustafa Murad ed-Debbağ, 

rı . 250-251 ). Bu anlayışa göre İsrailoğulla
rı ' nın ana gövdesini Samirller temsil et
mekte olup Asurlular'ın kuzeydeki İsrail 
Krallığı'nı ele geçirmesinin ardından bura
daki varlıklarını devam ettirmişlerdir. Ko
hen Eli'ye uyup ayrılık çıkaranlar daha son
ra yahudi diye isimlendirilen topluluğu oluş
turmuştur. 

Samirller'in kökeniyle ilgili yahudi kay
naklarında yer alan görüş ise ll. Krallar ki
tabındaki pasaja dayanır (ı 7/24-4 ı) . Buna 
göre Asur Kralı l l. Sargon kuzeydeki İsrail 
Krallığı'nı ele geçirince buradan sürdüğü 
İ srail kabileleri yerine Babil, Kuta, Ava, 
Hamat ve Sefarvayim'den getirdiği grup
ları Samiriye diye bilinen bu bölgeye yer
leştirdi. İsrail Tanrısı 'na tapınmadıkları için 
Tanrı bu karışık grup üzerine aslanlar gön
dererek bazılarını yok etti. Ardından Asur 
kralının isteğiyle sürgün edilen kahenier
den biri gelip bu topluluğa Tanrı'ya nasıl 

ibadet edeceklerini öğretti, böylece aslan
ların saldırısından kurtuldular. Fakat eski 
politeist inançlarını gizlice uygulamayı sür
dürdüler. Yahudi telakkisinde Samirller bu 
topluluğun devamı sayılmış ve sürgün son
rasında mabedin tekrar inşasını engelle
meye çalışan Ezra kitabındaki (bab 4) ay
rılıkçı grupla özdeşleştirilmiştir. Rabbant 
literatürde Samirller. Babil tanrısı Nergal'e 
tapınma merkezi olan Kuta'ya nisbetle Ku
tim diye isimlendirilmiştir (Baba Kamma, 
38b; Sanhedrin, 85b). Samirller ile yahudi
ler arasındaki ayrılık ve hizipleşmenin ne 
zaman ortaya çıktığı bilinmemekte, arke
olajik kazılar, Gerzlm dağında milattan ön
ce IV. yüzyılda inşa edilen ve milattan ön
ce ll. yüzyılda yıkılan bir Samir! mabedi
nin varlığına işaret etmektedir. 

İslam kaynaklarından Makdisl, Şehris
tanı ve Kalkaşendl, Samirller'i yahudilerin 
bir grubu olarak değerlendirir. Kalkaşen
dl Karaller'in ve Rabbant yahudilerin Sa
m irller 'i yahudi saymadıklarını kaydeder 
( Şub/:ıu'l-a'şa, XIII, 270-27I ). Makdis!, Sa
mirller'in yahudi şeriatının büyük bir kıs
mını ve Yeşu'dan sonra gelen peygamber
Ieri Tevrat'ta yer almadıkları gerekçesiyle 
kabul etmediklerini belirtir (el-Bed' ve 't
tarii] , IV, 34) . Şehristanl, Samirller'in te
mizlenmeye (taharet) özel bir önem ver
diğini, kıblelerinin Gerzlm dağı olduğunu 
söyler. Onun kaydettiğine göre Samir'iler, 
Allah 'ın Davud'a Nablus dağında (Cebeli
nablus veya Tur) bir mabed (beytülmakdis) 
yapmasını emrettiğine. DavGd'un buna kar
şı çıkarak zalim olduğuna inanmaktadır. 
Samirller diğer İsrailoğulları 'ndan ayrı ola-
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rak Allah'ın gösterdiği bu kıbleye yönel
mektedir (el-Milel ve'n-nif:ıal, s. 219-220) . 
Belazür1 ise Ebu Ubeyde b. Cerr.3h'ın, müs
lümanlara yardımlarından dolayı Ürdün ve 
Filistin'deki Samirller'le cizye ödemeyecek
lerine dair bir antlaşma yaptığını kayde
der (Fütah, s. 226). Daha sonraki dönemde 
belirlenen cizyeyi ödemede zorluk çeken 
Nablus'taki Samirller'e düşen cizye mik
tarını devrin halifesinin (246/860) S dinar
dan 3 dinara indirdiği nakledilmiştir (a.g.e., 
s. 227). 

Aynı kutsal kitaba (Tevrat), aynı peygam
bere (Hz. Musa) ve ortak tarihi geçmişe 
sahip olan Samirller ile yahudiler arasın
daki ihtilB.fın kaynağı genellikle farklı kut
sal mekanlar, yani Şekem ile Kudüs ara
sındaki tarihi rekabete atıfta açıklanmış
tır. Öte yandan Samir1-yahudi ihtilafını her 
iki grubun kullandığı takvimlerdeki farklı
lığa, dolayısıyla dini bayramların farklı gün
lerde kutlanmasına dayandıranlar da var
dır. Yahudiliğin inançtan çok pratiğe önem 
veren bir din olduğunu vurgulayan P. R. 
Weis, en önemli dini pratik konumundaki 
bayramların hesaplanmasıyla ilgili farklı 
takvim uygulamalarının yahudi grupları 
arasındaki ihtilafın ana sebebi olduğunu 
söyler (Bul/etin of the John Rylands 
University, XXXII 119461. s. 144). 

Samiri İnanç ve Ritüelleri. Samirller'in 
inanç sistemi şu prensipler üzerine kuru
ludur: 1. Tek tanrı: İsrail Tanrısı (Şema = 

isim); z. Tek peygamber: Hz. Musa (Musa 
b. Amram); 3. Tek kutsal kitap: Samiri Tev
ratı ; 4. Tek kutsal mekan: Gerzlm dağı. 
Kudüs yerine Gerzlm dağını kutsal me
kan kabul eden Samirller, Şekem'in Sü
leyman Mabedi'nin bulunduğu Kudüs'ten 
çok daha eskiye giden dini öneme sahip 
olduğunu iddia ederler (Purvis, II, 594). 
Hz. Musa'dan çok önce Hz. İbrahim (Tek
v!n , 12/6-8) ve Hz. Ya'küb (Tekv!n, 33/18-
20) Şekem'de sunak inşa etmiştir. Yeşu 

peygamber orada İsrail ile Tanrı arasın
daki ahdi yenilemiştir (Yeşu , 24/1 ). Reho
boam'ı kral ilan etmek için bütün İsrailo
ğulları Şekem'de toplanmıştır (1. Krallar, 
12/l ) . Samiri kaynaklarına göre burası ay
nı zamanda Hz. İbrahim'in oğlu İshak'ı kur
ban etmek üzere götürdüğü yerdir. 

Samirller'le yahudiler arasında peygam
berlik ve kutsal kitap konularında da fark
lılık mevcuttur. Hz. Musa'dan sonra pey
gamberlik silsilesinin devam ettiğini ka
bul eden yahudiler çeşitli peygamberlerin 
almış olduğu vahiyleri Kitab-ı Mukaddes'e 
dahil ederler. Musa'nın ardından peygam
berliğin son bulduğuna inanan SamirHer 
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ise ilahi vahiy olmadığı gerekçesiyle rev
rat'ın dışındaki kitapların kutsallığını ka
bul etmezler. Dolayısıyla sadece kendi Tev
rat nüshalarını kutsal sayıp Rabbant ve 
Karai geleneğine mensup yahudilerin be
nimsediği şekliyle Kitab-ı Mukaddes'in üç 
bölümünden (Tora, Nevilm ve Ketuvim) 
son ikisini reddederler. 

İbranice yazılmış olan Samiri Tevratı ile 
yahudilerin kullandığı ve Masoretik metin 
diye bilinen Tevrat arasında farklılık vardır. 

Gesenius 181S'te yayımladığı De Penta
teuchi Samaritani Origine adlı eserin
de Samir! Tevratı ile Masoretik metin ara
sında 6000 noktada farklılık tesbit etmiş
tir (Macdonald, s. 264). Ayrıca Origen, Sa
mir! Tevratı'nın Samareitikon isimli bir Yu
nanca tercümesinden bahsetmektedir. 
Günümüzde Samiri Tevratı'nın Ararnice 
tercümesi olan bir Targum mevcuttur. 
Bunun IV. yüzyılda Markah tarafından ya
pıldığı kabul edilmektedir. Samiri Tevra
tı'nın XIII. yüzyılda Ebu Said veya XN. yüz
yılda Ebü'l-Feth tarafından gerçekleştiri
len bir Arapça tercümesi olduğu da bilin
mektedir. Batılı ilim adamlarına Samiri 
Tevratı ilk defa 1616 yılında Pietro Della 
Valle aracılığıyla ulaşmıştır (EJd., Xlll, 268). 
Samiriler ayrıca Taheb diye bilinen bir me
slhin geleceğine inanırlar. Yahudilerin Ku
düs'teki mabedinin milattan sonra 70'te 
yıkılmasından sonra bir itikad prensibi ola
rak kabul edilen Taheb'in gelişi Samirller 
tarafından Tesniye'de (18/15-18) yer alan, 
Hz. Musa'nın ardından onun gibi bir pey
gamber geleceği şeklindeki müjdeye da
yandırılır (Sassoni, s. 13). 

Yahudiler ile Samirller arasında öldük
ten sonra diritme hususunda da ihtilaf bu
lunduğu bilinmektedir. Rabbant geleneğe 
ait bir risale olan Masseket Kutim'in (Sa
mirller risalesi) sonunda yer alan bir di
yalogda SamirHer'in ne zaman yahudilerin 
arasına geri alınacağı şeklindeki bir soru
ya, "Onlar Gerzlm dağını reddedip Kudüs'ü 
ve ölülerin tekrar dirilişini kabul ettiklerin
de bundan sonra bir Samiri'yi sayan bir 
İsrailli'yi sayan gibi olacaktır" şeklinde ce
vap verilmiştir (Montgomery, s. 203). Her 
ne kadar Samiriler, Gerzlm'i terkedip Ku
düs'ü kutsal mekan kabul etmemiş olsa
lar da Xl. yüzyılda başlayıp XIV. yüzyılda 
tamamlanan bir sürecin ardından ölülerin 
tekrar dirilişine inanmaya başlamışlardır, 
bu inanç günümüz SamirHer'inde de ya
şamaktadır (Pummer, s. 8070). 

SamirHer tarafından hazırlanan bir el ki
tabında Samirller ile yahudiler arasında 
mevcut olan temel farklılıklar listelenmiş-

tir (Sassoni, s. 29-31) Bu listede kutsal 
mekan, kutsal kitap ve takvimle ilgili fark
lılığın yanı sıra ibadet, dini otorite ve ne
seple ilgili bazı farkiara işaret edilmiştir. 
Samir1ler'e göre Tevrat'ın otoritesi haham
lara (rabbi) değil kaheniere aittir; Mesih 
de Yahuda kabilesinden değil Yusuf veya 
Levi soyundan gelecektir; nesep de anne 
değil İbrani ataları (ibrahim, ishak, Ya'küb) 
tarafından uygulandığı üzere baba yoluy
la sürmektedir. Ayrıca SamirHer Fısıh (Pe
sah) kurbanı uygulamasını devam ettirme, 
Tevrat'a dayanmayan Purim ve Hanuka 
bayramlarını kutlamama, Şabat süresince 
kandil yakınama ve cinsel ilişkiye girme
me, ibadet için herhangi bir cemaat sayı
sını şart koşmama gibi uygulamalarıyla 
yahudilerden ayrılır. Samir1ler, Çıkış kita
bında (bab ı 2) anlatıldığı gibi Gerzlm da
ğında Fısıh kuzusu kurban eder ve rev
rat'ta emredildiği gibi ateşte pişirip yer
ler. Yahudiler ise Kudüs'teki mabedin mi
lattan sonra 70'te yıkılmasından sonra kur
ban ve takdime ibadetinin askıya alındığı
nı kabul ederler. 

Günümüzde Samiriler. Tevrat merkezli 
bir din anlayışını benimseyen SamirHer, 
benzer inanç esaslarına ve dini ritüellere 
sahip bulunmalarına rağmen en azından 
milattan önce IV. yüzyıldan beri yahudiler
den ayrı bir dini gelenek olarak varlıklarını 
sürdürmüşlerdir. Tarih boyunca Filistin'
de Samiri cemaati hep olagelmiştir. Geç
mişte Atina, İstanbul, Halep, Beyrut, Trab
lusgarp, Kahire ve Şam gibi bölgelerde 
varlık gösteren Samirller bugün sadece 
Filistin topraklarında yaşamaktadır. IV-V. 
yüzyıllarda yaklaşık 1.200.000 kişilik bir ce
maate sahip olan SamirHer'in sayısı 1917'
de 146'ya kadar düşmüştür (Sassoni, s. 2). 
2000'li yıllar itibariyle sayılarının 600 civa
rında olduğu tahmin edilen SamirHer, Nab
lus'taki Kiryat Luza'da ve Tel Aviv yakının

daki Holon'da ikamet etmektedir (b k. NAB
LUS). Konuşma dili olarak Samiri İbranice
si ve Arapçası'nı benimseyen bu grup iba
det dili olarak Samiri Aramlcesi'ni devam 
ettirmektedir. İsrail'deki Rabbani otorite
ler yahudilerle Samiriler arasındaki evliliği 
onaylarnamakla birlikte, nesebin baba yo
luyla devam ettiğini kabul eden Samirl
ler, kadın nüfusun azlığı sebebiyle Samiri 
bir erkekle yahudi bir kadının evliliğini Sa
mir! geleneğinin takip edilmesi şartıyla 
geçerli saymaktadır. Samiri cemaatinin li
derliğini başkahenler yapmaktadır. 2004'
te vefat eden başkahen Şalom b. Arnram 
b. Yitzhak'ın yerine günümüzde başkahen
lik görevini Elazar b. Tsedaka b. Yitzhak 
yürütmektedir. 



Literatür. Samirller tarafından oluşturu
lup zamanımıza kadar gelen önemli bir 
literatür mevcuttur. Yahudilerden farklı
lıklarını tarihsel olarak ispat etmek için 
yazılmış tarih kitapları ile kendi dini ve 
hukuki uygulamalarını konu edinen "ha
laha" kitapları Samiri literatürünün te
melini teşkil eder. Tevrat'ın çeşitli bölüm
leri üzerine yapılan tefsirler, ibadet esna
sında okunan dua kitapları ve Samiri İb
ranlcesi'ne yönelik gramer çalışmaları da 
bu kapsamda değerlendirilebilir. Tarih ki
tapları genellikle Samirller'in kullandığı 
şekliyle İbranice, Ararnice ve Arapça kale
me alınmıştır. Günümüze ulaşan tefsirler 
ve dini-hukuki kitaplar ise daha çok Sa
mirller'in Arapça'yı benimsediği döneme 
ait olduğu için Arapça yazılmıştır. Sami
rller tarafından çeşitli alanlarda meyda
na getirilmiş kitaplardan bazılarını şöyle
ce sıralamak mümkündür: A) Dua kitabı . 

ibadet esnasında okunan dua ve ilahile
rin derlendiği Defter isimli bir Samiri dua 
kitabı bugüne kadar gelmiştir. Defter'in 
IV. yüzyılda derlendiği ve daha sonra çe
şitli vesilelerle genişletildiği kabul edilmek
tedir. B) Tarih kitapları. 1. Esatir. Araml
ce yazılmış olan kitap X veya Xl. yüzyılda 
derlenmiştir. 2. ha-Tolidah . İbranice olan 
bu kitap genel olarak Hz. Adem'den itiba
ren nesep bilgileri içermekte ve Samiri baş

kohenlerinin bir listesinin yanı sıra önemli 
Samiri ailelerinin nesebini vermektedir. 3. 
Sefer Yuşa' b. Nun. XIII. yüzyılda Arap
ça kaleme alındığı kabul edilen kitap, Ye
şu'nun Hz. Musa tarafından görevlendi
rilmesinden itibaren Samiri tarihini içer
mektedir. 4. Kitôbü't-Tari{J.. Ebü'l-Feth 
tarafından 1355'te yazılmıştır. C) Halaha 
kitapları . t. Kitôbü'l-Kafi. Yusuf el-Aske
ri tarafından 1 042'de telif edilmiştir. 2. Ki
tôbü't-Tabbô{J.. Ebü'l-Hasan es-Sürl ta
rafından Xl. yüzyılda yazılmıştır. 3. Kita
bü'l-Ijilôt. Münecca b. Sadaka tarafın
dan XII. yüzyılda kaleme alınmış olup Sa
mirller'le Rabbanl yahudiler ve Karaller ara
sındaki farkları konu edinir. 4. Kitôbü'l
Fera'iz. Samiri hukuku üzerine Ebü'l-Fe
rec b. İshak tarafından Xlll -XIV. yüzyıllar
da yazılmış önemli bir kitaptır. 
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Batıni İsmailller'in 
yedili sisteminde natık ismi verilen 

peygamberden sonraki altı imamdan 
her birine verilen isim 
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(bk. BATINİYYE; İSMAİLİYYE). 

SAMORİ TURE 
(1830- ı 900) 

Batı Afrika'da devlet kurucusu 
(1861-1898). 

_j 

Batı Afrika'da Mandingler'in (Mandin
golar) yaşadığı, Gine sınırları içinde kalan, 
putperestliğin yaygın olduğu bir çevrede 
Konyan'a bağlı Manyambaladugu'da doğ
du. Mandingler'in müslüman Soninke ko
lundan olan babası ticaret, tarım ve hay
vancılıkla uğraşıyordu. Kankan'dan Milo'
ya taşınan aile burada aynı etnik gruptan 
putperest Kamara kabilesiyle birlikte ya
şamaya başladı. On beş yaşında iken tica
rete başlayan Samari bu yıllarda alimler
le yakınlık kurarak kendilerinden etkilendi 
ve ticari faaliyetlerinde onlardan öğrendi

ği dini kurallara uydu. 1853'te annesinin 
Sise (Cisse) kabilesinin lideri tarafından esir 
alınması üzerine onu kurtarmak için tica
reti bırakıp bu liderin hizmetine girdi. Yedi 
yıl yedi ay yedi gün süren hizmetinin ar
dından annesinin serbest bıraktimasını sağ
ladı. Bu süre içerisinde Kur'an eğitimine 
devam etti, bazı alimierin derslerine katı

larak dini bilgilerini geliştirdi. Ayrıca ateşli 
silahların kullanılmasıyla ilgilendi. Ardın
dan Serete Emirliği 'nin ordusunda askeri 

SAMORi TURE 

bilgilerini ilerietti ve iki yıl sonra kendi yur
duna döndü. 

Sam o ri Ture, 1861 'de Kamara kabilesin
den topladığı gönüllülerin başında dini ve 
askeri bir mücadele başlattı. Komuta ka
demelerinde arkadaşlarını ve yakınlarını 
görevlendirdiği bir askeri güç oluşturdu 
ve dört yıl içinde Milo bölgesinin en kuv
vetli lideri haline geldi. 1871 'de bütün To
ran bölgesini hakimiyeti altına alarak Bis
sandugu'yu yönetim merkezi yaptı. 1875 
yılına kadar Mandingler'in yaşadığı bölge
lerin tamamını egemenliği altına alma
yı başardı. 1878'de Yukarı Nüer bölgesini, 
1881'de Dyula'nın en önemli ticari mer
kezi Kankan'ı ele geçirdi. Böylece idaresin
deki toprakların sınırlarını kuzeyde bugün
kü Mali şehirlerinden Sikasso'ya, doğuda 
el-Hac ömer'in oğlu Ahmedü'nün ülke
sine, batıda Futa Calon'a ve güneyde or
manlık bölgeye kadar genişletti. Hakim 
olduğu toprakları 162 idari bölgeye ayırdı 
ve her birinin başına yakın akrabaların
dan birini tayin etti. Din alimlerini hükü
met görevlilerine danışman yaptı. 

Kankan'ı ele geçirmesinin ardından bu
ranın önde gelen dini önderlerinden Kur
'an ve tefsir dersleri almaya devam eden 
Samari'ye ilmi bir paye olan "fade" unvanı 
verilerek hayatı boyunca başında taşıdığı 
sarık giydirildL 25 Temmuz 1884'te "al
mami" (imam ve emlrü'l-mü'minln) un
vanını alan Samari Ture yaklaşık 40.000 
(bazı kayıtlara göre 60.000) kişilik bir ordu 
oluşturdu . Askerlerinin büyük kısmını pi
yade birlikleri teşkil ediyordu. Bu arada İn
giliz kolonisi Sierra Leone'den tüfek ithal 
etti. İngiliz ve Fransız sömürge birliklerin
de bulunduktan sonra kendisine katılan 

yerli askerlerin yardımıyla silah yapımı için 
atölyeler kurdurdu. Sierra Leone-Gine 
sınırındaki altın madenierinin olduğu böl
geyi ele geçirmesi maddi gücünü arttırdı. 

Mandingler'in çoğunluğunu idaresine 
alan ve tarihi Mali Su ltanlığı ' nı yeniden 

Samari 
Tu re 
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