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KADINLAR DIYARI
Anasoylu Minangkabau’lar

Mal varlığı anneden kız çocuklarına kalıyor. Soy, baba yerine anne üzerinden 
takip ediliyor ve evlenen erkek, evine taşındığı karısının ailesiyle yaşıyor. 

Dünyanın en büyük anasoylu topluluğu, aynı zamanda Islam dünyasının da tek 
örneği. Endonezya’nın Sumatra Adası’nda yaşayan Müslüman Minangkabau'lar, 

anasoylu toplumların gelenek ve kültürünü yaşatıyor.
yazı ve fotoğraflar: SELCEN KÜÇÜKÜSTEL

Bölgeye has ahşap bir tahıl 
deposunun önünde yürüyen 
Minangkabau kadınları geleneksel 
tören kıyafetlerini giymiş.

ENDONEZYA
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Sugai Tarab Köyü'nde kadınlar düğün hazırlığı için hep birlikte yemek yapıyor. 
Minangkabau geleneklerine göre erkek nikâhtan sonra kadının ailesinin evine 

yerleşiyor; düğün masraflarından gelinin ailesi sorumlu.
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Sumatra Adası’nda pirinç ana geçim kaynaklarından biri, hemen her ailenin pirinç 
tarlası var. Pirinç ekimi ve hasadı meşakkatli bir iş. Ekim öncesinde tarlaları ekime hazır 

hale getirirken pulmanları çekmek için öküzler kullanılıyor.



PADANG ŞEHRININ bil-
mediğim bir mahallesin-
de, daha önce internet-
ten tanıştığımız ve beni 

bu şehirde iki gün ağırlayacak 
olan Sri ile buluşmayı kararlaştır-
dığımız noktada otururken siyah 
çarşaflı bir kadın patenle bana 
doğru gülümseyerek sürmeye 
başlıyor. Bana mı bakıyor acaba 
diye anlamaya çalışırken yanıma 
kadar gelip duruyor ve sen Selcen 
olmalısın, diyor. Yüzümdeki şaş-
kın ifadeyi silmeye çalışarak gü-
lüyorum: “Evet sen de Sri!” Birbi-
rimize sarılıyoruz.

“Çocukları paten öğrenmeleri 
için buraya getirmiştim, istersen 
sen de gel dene ya da bizi izle, bi-
razdan işimiz biter, hep beraber 
bir şeyler yemeğe gideriz” diyor.

Dünyanın en büyük anasoylu 
toplumu Minangkabau’lardan bir 
kadınla ilk kez tanışmam bu şekil-
de oluyor. Toplumun çoğunluğu-
nun Müslüman olduğu ancak kadın 
soyunun dikkate alındığı anasoylu 
bu topraklarda beni nelerin bek-
lediğini heyecanla hayal ederek 
Sri’nin peşine takılıyorum.

Endonezya’nın Sumatra Ada-
sı’nda yaşayan Minangkabau top-
lumu dünyadaki az sayıda kalmış 
anasoylu toplumlardan biri. Yani 
mal varlığı anneden kız çocukla-
rına kalıyor, soy baba yerine anne 
üzerinden takip ediliyor ve evle-
nen erkek karısının evine taşınıp 
onun ailesiyle birlikte yaşıyor. Bu 
durum halihazırda çoğunluğu ata-
erkil dünya düzeni için yeterince 
ilginç olmakla birlikte Minangka-
bau’ların İslam’a geçmiş olması 
durumu daha da çarpıcı kılıyor. 

Sri ve iki erkek çocuğuyla dışarı-
da dolaşıp bir şeyler yedikten sonra 
eve gidiyoruz ve kocası Muhammed 
geç saatte eve geliyor. İkisi de üni-
versite mezunu, ilk evlendiklerinde 
köyde Sri’nin ailesinin evine ta-
şınmışlar ancak daha sonra büyük 
şehre geldiklerinde çekirdek aile 
düzenine geçmişler. Geleneksel ev-
liliklerde kadının rolünden ve karar 
alma konusunda baskınlığından 
bahseden Sri birkaç Minangkabau 
atasözünü aktarıyor ve bütün gece 
birlikte gülüyoruz: “Bir erkek karı-
sının evinde misafirdir.” “Erkek ba-

Pragaruyung Sarayı’nın 
bahçesindeki rangkiang adı verilen 
tahıl ambarı Minangkabau toplumu 
arasında yaygın şekilde kullanılan 
modelin aynısı. Geleneksel evlerin 
bahçesinde bulunan ambar 
genellikle pirinç depolamak için 
kullanılıyor.
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cağa düşmüş kül gibidir, gerekirse 
kolaylıkla üflenip gönderilebilir.”

Bunun tam tersi bir toplum dü-
zeninden gelen bir kadın olarak 
daha ilk geceden hem çok eğleni-
yorum hem de burada çok ilginç 
şeylerle karşılaşacağımı anlıyo-
rum. Gerçekten başka bir dünya 
düzenine gelmiş gibi hissediyorum 
kendimi. Sri ise şakalaşmamızın 
sonunda bugün eşiyle çoğu karar-
ları birlikte aldıklarından ancak 
bir önceki neslin ya da günümüzde 
köylerde yaşayan ailelerden bazı-
larının anasoylu düzene sıkı şekil-
de uyduklarından bahsediyor. 

Minangkabau toplumu için iki 
temel kod çok önemli: “Âdet” ve 
İslam. “Âdet” kavramı toplumun 
temelini oluşturan anasoylu düze-
ni ve ahlaki davranış biçimlerini 
anlatan karmaşık bir sistem, bir 
dünya görüşü. Konuştuğum her-
kes İslam öncesi dönemden beri 
süregelen “âdet” kavramından ve 
Minangkabau toplumunda bunun 
öneminden bahsediyor. Ancak 
âdet kurallarının bir kısmı İslam’ın 
kurallarıyla çelişiyor. Zaten bu çe-
lişki yani İslam ve gelenek arasın-
daki zıtlıklar toplumun içindeki 
çatışma konularından birisi. 

Ertesi gün dağ köylerini me-
rak ettiğimi öğrenen Sri beni kız 
kardeşiyle birlikte köyde yaşayan 
ailesinin yanına gönderme işini 
organize ediyor ve Batusangkar 
yollarına düşüyoruz. Yeşil pirinç 
teraslarının arasında kıvrılan bo-
zuk ve virajlı yollardan köye var-
dığımızda Sri’nin annesi bizi kar-
şılıyor ve boynuz şeklindeki çatı 
yapısıyla geleneksel bir Minang-
kabau yapısı olan büyük evlerine 
davet ediyor. Mutfak alanına girdi-
ğimizde içeride çoğunluğu yaşlı ol-
makla birlikte diğer yaş gruplarını 
da içeren birçok kadın bizi selam-
lıyor. Burası anasoylu düzenin sür-
dürüldüğü rumah gadang denilen 
geleneksel uzun evlerden birisi. 

Minangkabau toplumunda 
“âdet” geleneğini sürdürmek için 
kadınların, ailelerinden kalan ev-
lerinde kalmaları çok önemli. Ge-
leneksel yapıya göre erkek çocuk-
lar sünnet çağından sonra suaru 
denilen köyün dini merkezinde 
yaşamaya başlıyor ve biraz daha 

Minangkabau kültürü için 
düğün töreni çok önemli. 
Geleneksel kıyafetler giyen 
gelin ve damat yaklaşık üç 
gün süren kutlamalarda 
akrabalarıyla eğleniyor.
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yani damat karısının evine geliyor. 
Ancak karısının evine taşınan er-
keğin evde pek söz hakkı yok çün-
kü erkeklerin hepsi karılarının evi 
yerine, kız kardeşlerinin evlerinde 
söz hakkına sahip. Yani Minangka-
bau toplumunda dayının yeri çok 
önemli. Bu durumu anlamakta bi-
raz zorlandığım için Sri’nin annesi 
Suci’ye yemek yerken nasıl evlen-
diğini ve sistemin nasıl işlediğini 
soruyorum ve şu şekilde anlatıyor: 
“Bizim zamanımızda evlilikler ge-
nelde aileler tarafından ayarlanı-
yordu. Kadının ailesi çalışkan bir 
erkek bulmak ister, erkeğin ailesi 
oğullarına maddi olarak iyi baka-

büyüdüklerinde köyün dışına gidip 
başka yerlerde yaşamaları için teş-
vik ediliyor. Böylece köyüne daha 
bilgili bir şekilde dönen erkek, bu 
süreçte evden uzak kalarak kız 
kardeşlerine de rakip olmamış olu-
yor. Geniş ailelerin bir arada yaşa-
dığı bu evlerdeyse düzeni adını bir 
efsaneden almış ve günümüzde en 
yaşlı kız kardeşler için kullanılan 
bir terime dönüşmüş Bundo Kan-
duang sağlıyor. Ancak bu durum, 
evlerde hiç erkek olmadığı anlamı-
na gelmiyor tabii. Evde kalan kız 
kardeşler evlendikleri zaman evin 
arka tarafındaki odalardan biri-
sine eşleriyle birlikte yerleşiyor 

bilecek bir aile. Biz de eşimle bu 
şekilde görücü usulüyle evlendik 
ve âdet olduğu üzere ailem onun 
ailesine iyi bir başlık parası ödedi. 
Bu şekilde bizim eve taşındı eşim 
ama sık sık kendi kız kardeşleri-
nin evine gidiyor gün içinde çünkü 
yeğenlerinden o sorumlu. Bizim 
çocuklarımızdan da benim erkek 
kardeşim sorumlu.”

Aslında bu sistem yani bir erke-
ğin yeğenlerinden sorumlu olması 
Minangkabau toplumunun nasıl 
anasoylu düzene geçtikleri hak-
kındaki efsanenin ana konusu. 
Hikâyeye göre, Datuk Katuman-
ggungan ve Datuk Perpatih nan 
Sebatang isimli iki erkek kardeş 
bir gemi yolculuğuna çıkmış. O 
zamana kadar mal varlığı babadan 
çocuklarına geçiyormuş. Yolculuk 
esnasında gemileri karaya oturmuş 
ve iki adam çocuklarıyla yeğenle-
rini çağırıp yardım istemiş. Ancak 
çocukları durumla ilgilenmezken 
ölmeyi bile göze alarak yardım 
eden sadece kız ve erkek yeğenleri 
olmuş. Onların ve ruhların yardı-
mıyla gemi tekrar yüzmüş ve iki 
adam bundan sonra ödül olarak 

Padang şehrinde yaşayan Sri şiddetli yağmur sonrasında arabasının sileceğini 
tamir etmeye çalışıyor. Sri ve eşi Minangkabau adetlerinden bazılarını hâlâ uygulasa 
bile artık modern zamanlara ayak uydurarak çekirdek aile düzeninde yaşıyor (altta).

Minangkabau köylerinin çoğunda boynuz şeklini andıran çatılarıyla ünlü rumah 
gadang adlı ahşap evler var. Bu uzun evlerin ön tarafının tamamını oluşturan büyük 
bir oda genellikle ortak kullanım alanı olarak işlev görüyor. Arkadaki küçük odalarsa 
evdeki kız çocukları ve aileleri için ayrılmış (sağda).

Pariangan Köyü’nde yaşayan kız kardeşler köyün en yaşlı kadınları. Eskiden 
geleneksel evlerinde geniş aileyi yöneten, kumaş üstüne gümüş işleme sanatının 
son temsilcileri olan bu kadınlar şimdi tüm çocuklarının şehre göçmesiyle birlikte 
evlerinde yalnız yaşıyorlar (sağda altta).
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mal varlığının çocuklar yerine ye-
ğenlere geçmesine karar vermiş.

Daha sonra yemek boyunca ev-
lilik törenlerinin nasıl olduğunu 
soruyorum ve anlattıkları gerçek-
ten hem çok ilginç hem de inan-
ması zor geliyor. Örneğin nikâh 
günü bizdekinin tam tersine kız 
tarafının yiyecekler, hediyeler ve 
çalgıcılarla birlikte damadın evine 
gidip hediyeleri teslim ettiklerini, 
damat için anlaşılan başlık para-
sını verdiklerini ve en son damadı 
kendi evlerine yani gelinin evine 
getirdiklerini öğreniyorum. 

Ataerkil toplumlarda yaşayan 
bizler için inanması zor olsa da 
Minangkabau toplumunda sistem 
bu şekilde. Başlık parası ödenerek 

mamaklar arasından penghulus 
isimli erkek liderler seçiliyor ve bu 
kişi bir köyde otorite sahibi olabi-
liyor. Yani kısacası evde kadınlar 
söz sahibi olsa da köylerde asıl 
liderler genellikle yine erkekler. 
Cinsiyetler arasındaki rol dağılı-
mında kadınlar genellikle mülk, 
ekonomi ve ayinlerdeki yemek 
işlerinden sorumluyken erkekler 
politik ve yönetimsel işlerden so-

evlenen erkeğin karısının evinde 
söz hakkı yok denecek kadar az an-
cak kendi kız kardeşlerinin evinde 
durum böyle değil. İşte tam da bu 
nedenle bu tip toplumlara anaerkil 
yerine anasoylu deniliyor çünkü 
erkekler karar mekanizmasında ve 
toplumdaki yönetici pozisyonların-
da gene oldukça aktif yani erk sahi-
bi. Sadece karısı yerine kız karde-
şinin evinde sözü geçiyor.

rumlu, köy meclisinde asıl onların 
sözü geçiyor. 

Tabii bu, kadınların yönetimde 
söz hakkı olmadığı anlamına gel-
miyor çünkü genellikle bir mesele 
köy meclisine taşınmadan önce er-
keğin anasoylu akrabalarıyla tartı-
şılıyor. Zaten âdete göre kadın ve 
erkeklerin ayrı görevleri olsa da iki 
taraf eşit. Ayrıca hepsinin ötesin-
de Minangkabau köylerinin çoğun-

Daha netleştirmek gerekirse sis-
tem şu şekilde işliyor; annenin yani 
en yaşlı kadının (Bundo Kanduang) 
erkek kardeşine mamak deniliyor. 
Ninik ise lider demek. Evi yöneten 
bu yaşlı kadın kardeşleri arasında 
ninik mamak ismi verilen bir erke-
ği seçiyor ve ninik mamak’ın kendi 
yeğenleri üzerinde söz hakkı var, 
yani evin saygı duyulan yöneticile-
rinden birisi. Kimi zaman bu ninik 

da demokratik karar vermeye çok 
önem veriliyor.

Yönetimde erkeklerin söz sahibi 
olması bu topluma ve dünyanın di-
ğer yerlerindekine benzer toplum-
lara anaerkil denmesini engellese 
de kadınların Minangkabau toplu-
mundaki yüksek konumu, erk sahi-
bi olup olmamalarından bağımsız 
olarak tartışmasız. Bunu kendi 
evinde söz sahibi olmalarının yanı 
sıra toplumdaki anasoyluluğu ya 
da kadının gücünü destekler nite-
likteki birçok hikâyeden ve efsa-
neden de anlayabiliyoruz. Örneğin 
köylerde yaşlı kadınlar için kulla-
nılan Bundo Kanduang ismi, za-
manın krallarıyla yarışan, otorite 
ve güç sahibi mitik kraliçe Bundo 

Ancak dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da 
modernleşme süreciyle birlikte sistem yavaş yavaş 
uygulamadan çıkıp daha çok politik bir kimlik haline 
gelmeye başlamış. 

Bukittingi’nin bir köyünde yaşayan Rahmah, geleneksel kanaviçe uygulamasıyla yaptığı masa örtülerini 
akrabalarına hediye ediyor (üstte).

Mal varlığının ve soyun anne üzerinden geçtiği Minangkabau düzeninde evlenen erkek karısının evine 
taşınıyor ve evde söz hakkı çok az. Ancak erkek aynı zamanda kendi kız kardeşlerinden ve yeğeninden 

sorumlu ve orada söz hakkı karısının evindekinden daha fazla (sağda üstte).
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Kanduang’dan geliyor. Bir efsa-
neye göreyse Sabai adlı bir genç 
kız, erkek kardeşinin korkaklığı 
yüzünden babasını öldüren katille 
yüzleşme işini üstleniyor ve katili 
öldürüyor. Erkek kardeş korkak-
ken Sabai cesaretli. Bu ve benzeri 
hikâyeler kadınların baskın rolünü 
topluma hep hatırlatıyor. Ayrıca 
köylerin çoğunda doğanın kaynağı 
güçlü mitolojik kadın kahraman-
dan bahsedilen hikâyeler var. Ör-
neğin evini bir yumurtanın içine 
yapmış, ormanda yaşayan ölümsüz 
kadın ya da yaban domuzlarının 
annesi olan ve insanları ormandaki 
tüm canlılara saygı gösterme konu-
sunda zorlayan mitik kraliçe gibi.

Araştırmacılar ana soylu âdet ge-
leneğinde doğanın çok önemli yeri 
olduğunun üzerinde duruyor. Bu gö-
rüştekilere göre Minangkabau ana 
soylu adet sistemi doğayı gözlem-
lemenin sonunda ortaya çıkmış bir 
sistem, ne de olsa doğadaki her şey 
dişiden doğuyor. Batusangkar’da 
konuştuğum erkeklerden birisi du-
rumu bana şu şekilde açıklıyor: 
“Âdet çocuklarına en yakın olanın 
dişi olduğunu ve toplumu devam et-
tirenin de o olduğunu biliyor. Çün-
kü bir çocuğun babasının kim oldu-
ğunu her zaman bilmemiz mümkün 
değil ancak annesi her zaman belli. 
Dolayısıyla kim olduğu bilinmeyen 
bir baba çocuğuna bakamaz ancak 
eğer kadının elini güçlendirirsek 
çocuklara her zaman bakılır. Aynı 
doğada olduğu gibi kadın neslin de-
vamını sağlayan asıl kişi.”

Kadına duyulan bu saygı ve erkek-
lerin evlendikleri zaman kız tarafı-
nın evinde çok söz sahibi olmadan 
yaşaması ister istemez erkeklerin 
bu konuda ne düşündüklerini me-
rak etmeme neden oluyor. Acaba 
bu toplumda erkekler eziliyor di-
yebilir miyiz? Köyde Sri’nin babası 

Ahmed amcaya şakayla karışık bu 
konuda ne düşündüğünü soruyo-
rum. Evlenmek bir erkek için baskı 
altına girmek anlamına mı geliyor? 
Ahmed amca şu şekilde cevaplıyor: 
“Çoğu Minangkabau erkeği anasoy-
lu bir toplumdan gelmekten gurur 
duyar aslında. Evet evlendiğimiz 
zaman sorumluluklarımız bir nevi 
artıyor çünkü hem karımıza hem 
de kız kardeşimize karşı ayrı ayrı 
sorumluluklarımız oluyor. Bu ikisi 
arasında denge kurmak çok önemli. 
Gün içinde mutlaka kız kardeşimin 
evine de uğramam gerekiyor çünkü 
yeğenlerimden ben sorumluyum. 
Ancak evlendikten sonra kadının 
evine taşınmak ya da erken yaşta 
kendi evinden taşınmak çoğu erkek 
için gurur duyulacak bir şey. Erkek-
ler her yerde yaşayabilir, kadınlar 
gibi bir eve ihtiyaçları yok dolayı-
sıyla evi kadına bırakmak bence 
gurur duyulacak bir davranış.”

Gerçekten de Sumatra’da kal-
dığım süre boyunca özellikle şe-
hirlerde ana soylu (hatta onlar 
kendilerine anaerkil diyorlar) ol-

makla Minangkabau erkeklerinin 
çok gurur duyduğuna defalarca şa-
hit oluyorum. İslam’ın gelişinden 
Hollanda sömürge dönemine ve 
en son Endonezya ulus kimliğinin 
empoze edilmesine kadar uzun bir 
süreç içinde tüm bu dış baskılara 
rağmen dünyanın ataerkil düzeni-
ne meydan okumuş Minangkabau 
insanları gerçekten de toplumla-
rından gurur duymakta haklı.

Ancak dünyanın her yerinde ol-
duğu gibi burada da modernleşme 
süreciyle birlikte sistem yavaş ya-
vaş uygulamadan çıkıp daha çok 
politik bir kimlik haline gelmeye 
başlamış. Şehirle yaşayan çiftlerin 
birçoğu çekirdek aileler halinde 
yaşıyor, dolayısıyla kadınların ha-
kim olduğu geniş aileler artık sade-
ce köylerde devam ediyor. Ayrıca 
daha önce bahsettiğim gibi İslam 
dininin etkisi de kimi aileler için 
bu geleneği tehdit eden başka bir 
unsur. Bu konuyu açtığımda çoğu 
insan adet ve İslam arasında bir 
uyumsuzluk olmadığını söylese de, 
19. yüzyılda tutucu İslamcı grup-
larla Minangkabau elitleri arasında 
ciddi çatışmalar yaşanmış. Bugün 
ise hâlâ anasoylu miras sistemi de-
vam etse de kadınların tamamen 
özgür olduklarını söylemek müm-
kün değil. Örneğin okulların ço-
ğunda kız çocuklarının başını ka-
paması zorunlu. Hatta kadınların 
birçoğu bile kanun yoluyla zorunlu 
olmasa da bu kurala uymak zorun-
da hissediyor kendini.

Düğün hazırlıkları için bir araya gelen kadınlar geleneksel Minangkabau 
yemeklerini pişirirken bir yandan da şarkı söyleyip eğleniyor. Nikâh günü 
hazırladıkları bu yemeklerle gidip damadı evinden alacaklar (solda üstte).

Bukittinggi kasabasındaki okullardan birinin müdürü Sarizima, karma eğitimin 
yapıldığı okulda kız öğrencilerin ve kadın öğretmenlerin çoğunlukta olduğundan 
bahsediyor (solda).

Sumatra’da okulların birçoğunda dini eğitim de veriliyor ve kız çocukları başörtüsü 
takmak zorunda. Ancak kızların okula gitme oranı oldukça yüksek (üstte).
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Daha sonraki günlerde Bukittin-
ggi civarındaki bir köyde evinde 
kaldığım Nettia ile bu konuyu uzun 
uzun tartışıyoruz. İki çocuğu olan 
38 yaşındaki Nettia boşanmış ve 
annesiyle birlikte yaşıyor. Anasoy-
lu sistemin kadınlara birçok avan-
taj sağladığı doğru olsa da bunun 
günümüzde kimi zaman dezavan-
taja dönüşebileceğini iddia ediyor: 
“Eski zamanlarda ana soylu gele-
neğimizin kadın için çok büyük ra-
hatlık olduğu gerçek ama bugün bu 
bazen bir kısıtlamaya da dönüşebi-
liyor. Çünkü kadınların hep kendi 
evlerinde kalmaları bekleniyor. Bu 
nedenle eskiden okula bile gönde-
rilmezlermiş. Yani çok rahat bir ka-
feste yaşamak gibi bu. Oysa bugün 
Minangkabau kızları dış dünyaya 
açılmak ve kendi ayakları üzerin-
den durmak istiyorlar.”

Birlikte geçirdiğimiz birkaç gü-
nün ardından Nettia’nin bu sorunu 
kendi hayatında bire bir yaşadığını 
görüyorum. Başı açık olduğu için 
ve hatta sık sık yurtdışına çıktığı 
için köylüler ve akrabaları tarafın-
dan garipsendiğini anlatıyor. Su-
matra’nın etkileyici coğrafyasında 
kadınların hâkim olduğu köylerde 
gezip ailelerin evine konuk oldu-
ğumuz birkaç günün ardından bu 
sorunun sadece buraya ait olmadı-
ğını, dünyanın pek çok yerinde ge-
leneksel yapılara uymak istemeyen 
gençlerin benzer sorunlar yaşadık-
larını düşünmeden edemiyorum.

Yolculuğun sonlarına yaklaştıkça 
her şeye rağmen kadınların hayatın 
her alanında söz sahibi olduğu bu 
coğrafyadan ayrılıp normal ataerkil 
düzene dönecek olmanın buruklu-
ğunu yaşamaya başlıyorum. Kız ço-

cuklarının ezildiği toplumların ak-
sine, bir kız çocuğunun doğmasının 
dört gözle beklendiği bu toprakla-
rın dünyadaki nadide kültürlerden 
birini barındırdığını anlamak zor 
değil. Burada hiçbir kadın evlen-
dikten sonra baskı altında alınıp bir 
hizmetçi gibi yaşamıyor ya da bo-
şanmak istediği için evsiz kalmıyor. 
Aslında olması gerektiği gibi iki 
cinsiyete kendine özgü roller ve ay-
rıcalıklar veren Minangkabau top-
lumundan, hiç değilse dünyanın bir 
yerinde böyle bir düzenin olduğunu 
bilmenin huzuruyla ayrılıyorum. 

 GEREKLİ BİLGİLER
Türk vatandaşları bir aylık Endonezya vizesini 
sınır kapılarında 25 dolar karşılığında alabilir. 
Ülkenin para birimi Endonezya rupisi. Binlerce 
adası bulunan Endonezya tropikal iklim 
kuşağında yer aldığı için hava sıcaklığı yıl 
boyunca yüksek ancak kasım - eylül aylarında 
muson döneminde yoğun yağışlar olabilir.

 ULAŞIM
Türkiye’den Sumatra Adası’na doğrudan uçuş 
yok. İstanbul’dan Singapur’a, Kuala Lumpur’a 
veya Jakarta’ya Türk Hava Yolları ile uçtuktan 
sonra Air Asia yahut Garuda İndonesia ile 
Padang’a uçabilirsiniz. Sumatra Adası’nda 
ulaşım için toplu taşıma araçlarını kullanabilir, 
Padang’a vardıktan sonra uygun fiyata şoförlü 
bir araç kiralayabilirsiniz. 
THY: www.turkishairlines.com
AirAsia: www.airasia.com
Garuda Indonesia:
 www.garuda-indonesia.com

 KONAKLAMA
Sumatra Adası’nda değişik bütçeler için 
konaklama seçenekleri mevcut. Adanın 
hemen yer yerinde rahatlıkla bulunabilecek 
olan pansiyon tipi konaklamalar en uygun 

seçenekler arasında.
Emersia Batusangkar: 
www.mersiabatusangkar.com
Mercure Padang: www.mercurepadang.com

 YEMEK
Güneydoğu Asya mutfağının tipik özelliklerini 
gösteren Sumatra mutfağında baharat ve 
acı sıklıkla kullanılıyor. Kişniş, sarımsak, 
zencefil, biber ve limon otu bu mutfağın 
başlıca malzemeleri. Hindistancevizi sütü ve 
baharatların karıştırıldığı noodle çorbası soto 
denenmesi gereken lezzetler arasında. Ayrıca 
tavuk ya da dana etiyle yapılan körileri her 
yerde denenebilir. Balıktan yapılan pempek 
ve değişik sebzeler ve baharatlarla yapılan 
çorba şeklindeki pindang adaya has yemekler 
arasında.

 GEZİLECEK YERLER
Padang: Batı Sumatra’nın başkenti Padang, 
bölgeyi ziyaret etmek için uçakla geldiğinizde 
ilk durak. Şehir dünyanın en güçlü sismik 
bölgelerinden birisi. Buraya gelen ziyaretçiler 
Padang’ı genelde sadece bir geçiş noktası 
olarak kullansa da okyanus kenarındaki 
kafelerde vakit geçirebilir ve parklarında yerel 
halkın yaşantısına tanık olabilirsiniz.

Bukittingi: Deniz seviyesinden yaklaşık bin 
metre yüksekliğindeki Bukittingi yemyeşil 
vadilerin arasındaki konumuyla oldukça çekici 
bir yer. Vadinin tamamını görmek için Taman 
Tepesi’ne çıkabilir ve Sianok kanyonuna 
yukarıdan bakabilirsiniz. Şehrin içindeyse 
her gün kurulan Pasar Atas marketini ziyaret 
edebilirsiniz.
Batusangkar: Batusangkar kasabasına 
birçok insan Pagaruyung Sarayı’nı 
ziyaret etmek için geliyor. Bölgeye has 
Minangkabau tarzı mimariyle yapılmış ahşap 
saray eski Pagaruyung Krallığı’nın merkezi 
olarak uzun yıllar ziyaret edilmiş. Saray 
birçok kez yangınlarla yok olup baştan inşa 
edilmiştir.
Toba Gölü: Dünyanın en büyük volkanik 
gölü olan Toba sakin birkaç gün geçirmek 
isteyenler için özel bir tercih. Göl ortasındaki 
kocaman adayla gölden çok denizi andırıyor.
Marapi Volkanı: Aktif bir volkanı ziyaret etmek 
isteyenler için 2.891 metre yüksekliğindeki 
Marapi Dağı’nda yürüyüş yapmak mümkün. 
Ancak bölge hâlâ tehlike arz ettiği için yerel bir 
rehber eşliğinde ziyaret etmek önemli.
Mentawai Adaları: Padang’dan yaklaşık üç 
saatlik hızlı feribotla ulaşabileceğiniz bu 
adalar sörf ve deniz tatili için ideal.

Minangkabau toplumunda erkekler ergenlik 
dönemine geldiklerinde köylerinden ayrılıp 

deneyim kazanması ve kız kardeşlerine rakip 
olmamaları için şehir dışına gönderiliyor.

ÖZGÜR TEKE
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