
mesinden ve onun için mukadder olan şer
den sana sığınırım" (Ebu Davud, "Libas", 
ı; Tirmizi, "Libas", 29). 

Sani' lll. (IX.) yüzyıldan itibaren Allah'ın 
isim ve sıfatları, sıfatlarının evrenle ilişkisi 
konularına sistematik yaklaşım yapan ke
lam alimleri ve müfessirler tarafından kul
lanılmaya başlanmış, ileriki dönemlerde bu 
kullanış daha yaygın hale gelmiştir. Cahiz, 
Ebü'l-Hasan el-Eş' ari, Matüridi, Halimi, Ka
di Abdülcebbar ve EbQ Bekir İbnü'l-Arabi 
bu alimler arasında yer alır. Gazzall, Ebü'l
Muin en-Nesefı ve NQreddin es-SabQni gi
bi müellifler sani' kelimesini kitaplarının 
iç sisteminde başlık olarak da kullanmış
lardır. 

Haşr suresinin son ayetinde (59/24) fiili 
sıfatiarın evrenle ilişkisi konusunda -ara
larında fark bulunmakla birlikte- genel an
lamları "yaratmak" olan Mlik, bari' ve mu
sawir isimleri zikredilmiştir. EbQ Bekir İb
nü'l-Arabi'nin de belirttiği gibi ( el-Emedü '1-
akşa, vr. ı ı Qb) Kur'an'da aynı mahiyette 
olmak üzere fatır, cail, fail gibi başka isim
ler de geçer. Ancak alimler bu bağlamda 
sani' ismini kullanmayı tercih etmişlerdir. 
Bu tercihte sun'un. Allah'a izi\fe edilmiş 
olarak yer aldığı ayetin ilahi yaratmada 
hem sanat ve maharet hem de sağlam
lık, düzen ve devamlılık bulunduğu şeklin
de bir içerik taşımasının etkili olduğu söy
lenebilir. 
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(bk. A'ŞA, Meymun b. Kays). 
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SANTUR 
(.)~) 

Çoğunlukla 

Şark milsikisinde kullanılan 
telli bir müzik aleti. 

Organolojinin vurmalı kitaralar (kithara) 
arasında incelediği mQsiki aletlerindendir. 
Farsça olan sentUr kelimesinin kökeninin 
Ararnice psantria veya Akkadca pandura 
olduğu ileri sürülür. Kelimenin Farsça'ya 
eski Yunanca'daki psalteriondan geçtiği
ni kabul edenler de vardır. Benzer yapıda 
sazlar Türkiye, Irak, İran ve Keşmir'de san
tur, Yunanistan'da santouri, Hindistan'da 
santoor, Çin'deyangqin, Kore'deyanggiim, 
Romanya'da ~ambal, Macaristan'da cim
balam adıyla kullanılır. Mızraplı kitaralar 
kronolojik olarak vurmalı kitaralardan ~ön
cedir. İlk santurların, mızrap yerine vur
ma çubuklarıyla çalınan ve kanunun ata
sı sayılan antik Mezopotamya sazları ol
duğu söylenebilir. Muhtemelen tellerine 
çubuklarla vurularak çalınan arplar vur
malı kitaralardan önce kullanılmıştır. Eski 
Babil ve Yeni Asur dönemine ait ikonog
rafik kalıntilarda görülen, yatay olarak tu
tu! up tellerine iki çubukla vurulan arplar 
santurun değilse bile santur fikrinin baş
langıcı kabul edilebilir. Tevrat'ta Babil Kralı 
Buhtunnasr'ın orkestrasındaki sazlar ara
sında santur da (psanterin) anılır. Bazı 

Arapça kaynaklarda santurun Sasaniler 
döneminde kullanıldığı belirtilirse de Fa
rabive İbn S'ına'nın mQsiki eserlerinde san
tur adı geçmez. Buna karşılık Xl. yüzyılda 
Endülüs'te santur kullanıldığını gösteren 
belgeler vardır. İspanya'dan diğer Batı Av
rupa ülkelerine geçen ve büyük rağbet gö
ren santur zamanla Avrupa'da piyanoya 
doğru gelişim kaydetmiştir. İbn Haldun 
XIV. yüzyılda Kuzey Afrika Arapları'nın san
tur kullandığım yazar. Abdülkadir-i Mera
gl'nin eserlerinde santur adına rastlanma
dığı gibi bu dönem İran minyatürlerinde 
de bu saza yer verilmemiştir. Buna karşı
lık çalgı tarihçileri arasında santurun İran 
kökenli olduğu inancı yaygın olup bu sa
zın Orta Asya'ya, Hindistan'a ve Uzakdo
ğu'ya iran'dan gittiği kabul edilir. 

Santur Osmanlı döneminde kullanılan 
sazlardandır. Ali Mustafa Efendi'nin Me
vô.idü'n-nefô.is ii kavô.idi'l-mecdlis adlı 
eserinde santurdan söz etmesine rağmen 
XVI. yüzyıl Osmanlı minyatürlerinde san
tura rastlanmaması dikkat çekicidir. Evli
ya Çelebi Seyahatname'sinde pek çok saz 
arasında santurdan da söz eder. Ayrıca 
Osmanlılar'ın XVII. yüzyılda santur kullan-
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dığını kanıtlayan belgeler vardır. Bu bakım
dan Ali Ufki Bey'in kendini santuri olarak 
nitelemesi önemlidir. Onun Mecmi'ıa-i Sô.z 
ü Söz' e kaydettiği veya bizzat yazdığı ba
zı şiirlerde santur adı geçtiği gibi SantQri 
İbrahim Çelebi adlı musikişinasın bir se
maisini de bu eserde kaydetmiştir. Lev
ni'nin Surname-i Vehbi için yaptığı bir
çok minyatürde santura rastlanır. Bu min
yatürlerdeki santurla Hızır Ağa'nın Tefhi
mü'l-makamat'ta resmini verdiği santur 
hemen hemen aynı yapıdadır. Bugün ço
ğunluğu Avrupa kütüphanelerinde bulu
nan, İstanbul'da kimliği bilinmeyen nak
kaşlar tarafından yapılmış birçok resim
de de santur çalan cariyeler görülür. XVII. 
yüzyılın ikinci yarısı ile XVIII. yüzyılın ilk ya
rısında santur, saray fasıl heyetinin oldu
ğu kadar mehter-i birlin denilen saz takı
mının da önemli bir sazıydı. lll. Selim ve 
ll. Mahmud dönemlerinin gözde sazların
dan olan santur. XIX. yüzyılın ikinci yarı
sında SantQrl Hilmi Bey'in benimsediği 
Rumen santurunun etkisiyle kromatik bir 
yapı kazanmış, virtüoz Santuri Edhem 
Efendi'den sonra ise yavaş yavaş kulla
nımdan düşmüştür. Ünlü santurHer ara
sında Ziya Santur, Hüsnü Tüzüner ve Züh
tü Bardakoğlu da sayılabilir. Ziya Santur'un 
bu sazla ilgili notları Cafer Ergin tarafın
dan yayımlanmıştır (Musiki Mecmuası, is
tanbul 1969, sy. 244-246, 248-251 ). 

Yapı. Ortaçağ'dan itibaren kullanılan san
tur türünden bütün sazlar -Çin santuru dı
şında- ikizkenar yamuk biçimindedir (Çin 
santuru da aslında ikizkenar yamuk biçi
minde olmasına rağmen bu yamuğa açıl
mış bir kitap görüntüsü verilmiştir). Gü
nümüzde santur türünden mQsiki aletle
rinde teller üçlü, dörtlü veya beşli grup
lar halinde akortlanır. Her santurda en az 
iki sıra eşik bulunur. Bazı santur türlerin
de her tel için küçük, hareketli bir eşik 
vardır. İcra sırasında farklı makamdan bir 
eser çalınması gerektiğinde eşiklerden ba
zıları sağa veya sola kaydınlarak yeni ma
kamın sesleri elde edilir. Bazı santurlarda 
kanununkini andıran birleşik eşik görülür. 
Bu tür santurlarda tel takımlarından biri 
eşiğin üstüne basar. Bir önceki ve bir son
raki tel takımları ise eşikteki delikten ge
çer; yani bunlar eşiğin üstünden geçen 
tel takımına göre aşağıda kalır. Eşikteki 
delikten geçen bu tel takımları karşıdaki 
eşiğin üstünden geçer; bu durumda her 
tel takımı sadece bir eşiğin üzerinden geç
mektedir. Dolayısıyla teller hafifçe çapraz 
iki düzlem oluşturur. Bu düzen tokmak
ların rahatça Vurulabilmesi içindir. Santur
da telierin kanunda olduğu gibi tek bir 
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düzlem oluşturması halinde ya aralarında

ki mesafenin arttırılması -ki bu sazın çok 
büyümesine sebep olur- ya da takınağın 
komşu tel takımlarına çarpmasına rıza 
gösterilmesi gerekirdi. 

Geleneksel saz takımının önemli bir un
suru olan -tar ve setarla aynı repertuva
rın çahndığı- çağdaş İran santuru eğlen
ce mOsikisi "mutrebi"de de yer almasına 
rağmen halk müziğinde hiç kullanılmaz. 
Santurun kasası genellikle ceviz ağacın

dan yapılır. Uzun kenan yaklaşık 90 cm., 
kısa kenan 35 cm., derinliği yaklaşık 6 
santimetredir. Eğik kenarlar uzun kenar
la 4S 0 'lik açı yapar. Teller dörtlü takımlar 
halinde akortlanır. Her takımın altında ha
reketli bir eşik bulunur. Bu eşikler kasa
nın eğik kenarlarına paralel biçimde yer
leştirilir. Eşikleri sağda yer alan teller pest 
perdelere tekabül eder; eşikleri solda bu
lunan teller eşikterin her iki tarafında ça
hnabilir. Sağda ve solda dokuzar (bazan on 
birer) tel takımı bulunur. On sekiz tel ta
kımından yirmi yedi farklı ses elde edilir. 
Pest teller bronz, tiz teller çeliktir. 

Çağdaş Irak santurunun kasası ceviz, 
acı portakal, ak kayın veya kayısı gibi sert 
ağaçlardan yapılır. Geniş kenan 80-90 cm., 
kısa kenan 31-41 cm., derinliği 7-12 san
timetredir. Bazı santurlar bir şarkıcı için 
özel olarak yapıldığından boyutları şarkıcı
nın ses alanına göre değişir. Çağdaş Irak 
santurunda yirmi üç takım tel vardır. Bu 
sayı son zamanlarda yirmi beşe çıkmış 

tır. Bunlar üçlü, dörtlü, hatta beşli olarak 
akortlanır. Her telin altında hareketli bir 
eşik bulunur. Günümüzde Irak'ta haJa eski 
santur çalan sanatkarlar mevcuttur. Eski 
santur daha derindir ve uzun birer köp
rüyü andıran eşikleri sabittir. Irak santu
runun ses alanı üç sekizliyi aşar. Santur 
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Irak'ta dört telli ayaklı kemane coze, def 
ve dumbuk ile ( darbuka) birlikte "çalgl-i 
Bağdacti" adını taşıyan topluluğu oluştu

rur. Çalgının başlıca rolü çayhanelerde, 
evlerde ve konser salonlarında klasik şar
kılara eşlik etmektir. Kafkasya'da ve Yakın

doğu'da kullanılan bazı santurlarda pest 
teller tektir. Üst bölgedeki takımlar ise 
ikili veya üçlü olabilir. Hemen hemen san
tur benzeri bütün sazlarda teller öteden 
beri metaldir, ancak pek çok ülkede fark
h kahnhkta teller kullanılır. Tizler çelik, di
ğerleri bronzdur. Günümüzde bazı ülke
lerde bronz telierin yerini naylon teller al
maya başlamıştır. 

Santur Türkiye'de tokmak veya zahme, 
İran'da "mezrab" adıyla anılan ve her iki 
elin ilk üç parmağıyla tutulan, şekli ülke
den ülkeye değişen ahşap iki çubuğun eşi
ğe yakın bölgede teliere vurulması sure
tiyle çalınır. Susturucusu olmayan santur
larda her tel sempatiyle diğer telleri tit
reştirir (Romanya ve Macaristan'da kulla
nılan büyük santmlara susturucu eklen
miştir). Türk ve Hint santur tokmakları 
ağırdır ve tel üzerinde zıplayarak kendili
ğinden bir tremala oluşturur. Çok hafif 
olan İran tokmakları ise zıplamaz. Dolayı
sıyla tremala ancak sağ ve sol bilekler hız
la birbiri ardınca hareket ettirilerek yapı
labilir. Bazı leracılar vuruşu yumuşatmak 
için takınağın ucuna keçe sarar. Aynı so
nuç bazı ülkelerde telierin üzerine bir bez 
kanarak elde edilir. 

Eski İran ve eski Osmanlı santurunun 
yapısal özellikleri hakkında kaynaklarda ye
terli bilgilere rastlanmamaktadır. Çünkü 
gerek yazılı kaynaklarda gerekse ikonog
rafik belgelerde hakkında en az bilgi bu
lunan mOsiki aletlerinden biri de santur
dur. İkonografik belgelerde nadiren yer 
alan tasvirler, sazın fiziksel yapısı hakkın
da kesin bilgiler elde etmeye yetecek öl
çüde ayrıntılı ve gerçekçi değildir. Bugün
kü İran santuru XIX. yüzyıl Osmanlı san
turundan bir hayli farklıdır. Taban açıları 
oldukça dar olan modern İran santurun
da sol taraftaki hareketli eşikterin üstün
den geçen teller çeliktir ve çelik telierin 
hepsi aynı kalınhktadır. Dünyanın en dar 
tabanaçılı (45°) santuru olan modern İran 
santurunun bu özelliği, telierin boyunun 
-aynı kalınlıktaki telleri aynı derecede ge
rerek yaklaşık iki oktavlık bir alanın sesleri
ni elde edebilmeyi sağlayan- pestten tize 
doğru kısalma oranıyla ilgilidir. XIX. yüz
yıl Osmanlı santurunun günümüze ulaş

mış hiçbir örneği bu santura benzeme
mektedir. Bugüne ulaşmış az sayıdaki XIX. 

yüzyıl Osmanlı santuru, boyutlar ve tel sa
yısı bakımından birbirine benzernemesi
ne rağmen şu ortak özellikleri gösterirler: 
1. Sol tarafta çelik teller vardır. Bunların 
eşikleri kenara çok yakın değildir. Bu sa
yede eşiğin solunda kalan kısımlarından 
tiz sesler elde edilir; kısacası her çelik tel 
biri eşiğin solundan, diğeri sağından ol
mak üzere skalanın iki sesini verir. z. 
Sağ tarafta bronz teller vardır. Bunların 
eşikleri kenara çok yakındır. Çünkü saz üze
rindeki en pest sesleri veren bronz telie
rin boyunun olabildiğince uzun olması ge
rekir; kısacası her bronz tel skalanın bir 
sesini verir. 3. Sazın paralel kenarları ol
dukça uzundur, yani sazda tel sayısının faz
la olmasına değil telierin boyunun uzun ol
masına önem verilmiştir. 

RaufYekta Bey' e göre bu santurlar, San
tOri Hilmi Bey'in Türkiye'ye getirdiği Ru
men santurunun İstanbul'da aldığı biçim
dir. Rauf Yekta Bey, alafranga santur dedi
ği bu sazdan önce kullanılan santuru ala
turka santur diye nitelemektedir. Ona gö
re alaturka santurun bütün telleri bronz
du ve eşiklerinin düzeni alafranga santu
runkinden farklıydı. Rauf Yekta Bey'in ta
nımladığı santur Hızır Ağa'nın kitabında
ki oldukça gerçekçi santur resmine pek 
uymaz. Yekta Bey'in sözünü ettiği santur 
bugün Keşmir, Özbekistan ve Irak'ta kul
lanılan dar tabanh uzun santuru çağrıştı
rır. Halbuki Hızır Ağa'nın santuru geniş bir 
santur örneğidir. Rauf Yekta Bey'in tarif 
ettiği santuru görüp görmediği bilinme
mektedir. Eğer gördüyse bunun artık kul
lanılmayan, Hızır Ağa'nın santurundan ön
ce kullanılmış çok eski bir santur olduğu 
söylenebilir. Rauf Yekta Bey'in Türk san
turu dediği alet muhtemelen en geç XV! ll. 
yüzyılın başlarında terkedilmiş olmalıdır. 

Modern santurun terkedilmesinin sebebi 
Türk mOsikisine özgü ara sesleri elde et
mekte çıkardığı güçlüktür. Perdeler ko
nusundaki titizliğin arttığı ve kanuna bu 
ara sesler için bir mandal mekanizması
nın eklendiği dönemde santurda ısiahat 
yapacak bir kişinin çıkmaması sazın göz
den düşmesine yol açmıştır. 
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SANTÜRI EDHEM EFENDi 

(bk. EDHEM EFENDi, Santôri). 

SANTURİN 

Ege denizinde 
Yunanistan'a bağlı ada. 

ı 

_j 

Ege denizinin güneyinde Yunanistan ya
rımadasına yakın Kiklad (Cyclades) adala
rının en güneyindeki Thera'nın ikinci adı
dır (Santuri n 1 Santurini 1 Santorin) . Vol
kanik püskürmeler ve depremler adanın 
esas dairevi şeklini bozarak onu dört kü
çük adaya bölmüştür. Antik dönemdeki 
adı "daire" anlamına gelen Strongyle'dır. 

Bu adalar Plrl Reis'in Kitab-ı Bahriyye' 
sinde de geçtiği üzere Therasia (Firasia). 
Nea Kameni, Palia Kameni ve Aspronisi'
dir. 

Adada yapılan arkeotojik kazılar Akde
niz'de görülen tarih öncesi döneme ait 
medeniyetlerden birine ışık tutmuştur. Bi
zans dönemine (IV yüzyıl baş l arı - ı 207) ait 
bilgiler ise azdır. Bizans imparatoru VI I. 
Konstantinos Porphyrogennetos (9 ı 3-959) 
tarafından yazılan De Thematibus adlı 
esere göre Thera VI . yüzyılın ilk yarısından 

itibaren "Provincia lnsularum"a aitti ve X. 
yüzyılın ortalanna kadar Ege temasına bağ
lı kalmayı sürdürmüştür. 

Ada. Girit ve Sicilya'daki Araplar'ın ya
nında IX ve Xl. yüzyıllarda Batılı korsanla
rın saldırılarına maruz kaldı . IV. Haçlı Sefe
r i'yle birlikte ( ı 203- ı 204) XVI. yüzyılın or
talarına kadar Crispi ve Pisani ile birlikte 
burayı yönetecek olan Venedikli Barozzi 
ailesinin mülkü oldu ve o tarihten itibaren 
Latin idaresine geçti. 1269'da Santurin, 
Bizans donanınası tarafından tekrar ele 
geçirildi ve 1296 yılına kadar Bizans idare
sinde kaldı. Koruyucusu kabul edilen Saint 
İrene'den gelen adının Latince Santurin'e 
dönmesi Batılı feodal lordların adaya yer
leşimiyle doğrudan ilişkilidir. Santurin adı , 

Arap kaynaklarında ilk defa 11 54'te burayı 

Ege'de yerleşimi olan adalar arasında tas-

nif eden idrisi'nin eserinde görülür. Batı
lı feodal lordların oturmaya başlamasıyla 
birlikte Kataliklik yayılmaya başladı , ada
da beş büyük kale veya müstahkem üs
ler inşa edildi: Skaros, Barozzi Sarayı mev
kii, Epanomeria, Pirgos (San Salvatore) . Em
borio (Nebrio) ve Akrotiri (La Panta). 

Santurin, XIV. yüzyılda Menteşe ve Ay
dın emirlil~lerine bağlı Türkler tarafından 
saldırıya uğradı . XV. yüzyılda adanın nüfu
su, ahalinin korsan saldırılarına karşı ken
dilerini koruyamaması ve bazı ailelerin Gi
rit adasına sığınınası yüzünden 300'e ge
riledi. 1537'de Barbaros Hayreddin Paşa'
nın donanınayla çıktığı Adalar seferi sıra
sında Osmanlı kontrolü altına girdi. 1 540 
Osmanlı-Venedik anlaşması da bu duru
mu teyit etti. Adanın idaresi Latin asıllı 
Archipelagos düklerine bırakıldı . Bu tar ih
ten sonra ada halkının sayısı kendilerini 
bir Osmanlı vasalı olarak güvende hisset
meleri sebebiyle artış gösterdi. Kanuni Sul
tan Süleyman, son Archipelagos dükü IV. 
Giacomo Crispo'ya (ı 565) haklarını teyit 
eden bir ferman gönderdi; aynı zamanda 
Para, Santurin (52.39 ı akçe) ve Skyros ( iş
kiros). Melos (109.609 akçe) adalarından 
haraç toplamasını şart koştu. 

1 566'da Archipelago düklerinin idare
sine son verildi ve Joseph Nasi vali tayin 
edildi. Adanın durumunu belirleyen ikinci 
ferman 1 580' de, üçüncüsü 1646 yılında ve
rildi. 1670 tar ihli Tahrir Defteri'nde San
turin adası 473.080 akçe vergi ödeyen, top
lam 949 hanelik (yak l aş ık 4500-5000 k i ş i ) 

mükellefı bulunan, beş kastele ayrılmış , on 
beş köye sahip bir ada idi (BA, TD, nr. 800) 
1670 tarihli haraç kaydında da aynı vergi 
mükellefi sayısı kaydedilmiştir (BA, MAD, 

nr. 4586) Bununla birlikte 1670'e ait her 
iki defterdeki vergi mükellefleri mukaye
se edildiğinde vergi veren nüfusun % 30 
daha fazla olduğu görülür. 1731'de de ay
nı vergiyi veren mükelleflerle aynı vergi 
miktarları kayda geçirilmiştir. Adanın en 
iyi üretimi Batı 'ya ihraç edilen şaraptı (en 
çok bilineni vino santo) . Pamuk dokuma 
da çok meşhurdu . 

XVII. yüzyılın son çeyreğinde B. Ran
dolph, adını Saint Erino 1 Tarina yahut San
tarini şeklinde verdiği adada pamuk do
kumacılığından bahseder, çok iyi işlenen 
pamuklu dokumaların Girit'e, Zanta'ya ve 
diğer yerlere gönderildiğini yazar. Adanın 
depremler sebebiyle zaman zaman yıkı
ma uğradığını da bildirir (Ege Takımadala

rı, s. 29-30) . Adanın asıl canlı tasvirini on
dan biraz önce 1670'te Evliya Çelebi ya
par ve ismini Santoronlar şeklinde verdi-

SANTUR iN 

ği adanın üç adacıktan oluştuğunu bildi
rir. Bir sarp kaya üzerinde taştan bir ka
lesi vardır. Çevresi 700 adımdır. İçinde elli 
hane mevcuttur. Kalede Osmanlı muha
fızları ve kadı naibi bulunur. iki güzel kö
yü mevcuttur, fakat limanı yoktur. Rüz
gardan korunaklı yerler fazla olduğundan 
gemiler herhangi bir yerinde demir ata
bilir. Evliya Çelebi ayrıca bu adalara yakın 
bir adanın volkan patlamasıyla sarsılmış 
olduğunu bildirip bunun şiddetini kendine 
has üs!Obuyla uzun uzadıya anlatır (Se
yahatname, IX, 573-575 ) Sebastiani ada
da 1667'de 11.000 Rum ve 900 Katalik bu
lunduğunu belirtir. 

16 Ekim 1 700' de buraya gelen seyyah 
Tournefort adanın nüfusunu 10.000 ola
rak verir ve kalabalık beş köyünde Rum
lar'ın yaşadığını , üçte birinin Katalik oldu
ğunu , Santurin kadısının Pyrgos'ta otur
duğunu belirtir ( Tourne{ort Sey ahatname
s i, ı. 191-1 96). XVIII. yüzyıl sonunda nüfu
su 700-800'ü Katalik olmak üzere 8000 
kişiydi. XVII ve XVIII. yüzyıllarda Santurin 
korsan saldırılarına maruz kaldı. 1768'
den 1774 yılına kadar Ruslar tarafından 
işgal edildi. 1790'larda adayı gören Olivier 
halkının çok çalışkan olduğunu , üzüm üre
tildiğini, pamuklularının, el dokumalarının 

tanındığını, nüfusun 12.000 olduğunu, Ka
tolik sayısının çok azaldığını belirtir (Tür
kiye Seyahatnam esi, s. 76-77) . Santurin 
1821 'de diğer Kiklad adalarıyla birlikte Yu
nan ihtilaline katıldı ve 1832'de Yunan Dev
leti'ne dahil edildi. 

Adanın manastırlarında Osmanlı döne
mine ait sayısız Türk ve Yunan belgesi mu
hafaza edilmiştir. Bağımsız bir ada olarak 
Santurin'in harita üzerinde gösterilmesi 
Cristoforo Buondelmonti ile (ö 1420) baş

lamıştır. Santurin haritaları Bordone, Po
racchi, Rosaccio ve diğerleri gibi XVI. yüz
yıl ada haritacılığına eklenmiştir. XVII. yüz
yıl boyunca adaya olan ilgi önemli bir bil
gi birikimi sağlamıştır. Santurin adası bu
gün önemli bir turizm merkezi olup nüfu
su 13.600 ( 200 ı) dolayındadır. 
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