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YU KA RI DA 
HA VA NA SIL?



Şu coğ raf ya ne ka dar ge niş bir ko nu de ğil mi? As lın da 
ba şı so nu yok de sek da ha doğ ru olur. Ya ni tüm dün ya da 
olup bi ten coğ ra fi olay la ra ka fa yor mak çok bü yük iş… 
Ama ba zı öğ ret men ler coğ raf ya yı ol du ğun dan da ha sı kı cı 
ha le ge ti ri yor lar. Bu alış kan lık la rı nı de ğiş tir me le ri zor, çün kü 
hep böy le gör müş ler. Öğ ret men ler oda sın da ko nu şu lan la rı 
din le yin, ne den bah set tik le ri ni duy du ğu nuz da kü çük di li ni zi 
yu ta cak sı nız. 

Hey, ha va du ru mun dan bah se di yor lar… Özel lik le de 
coğ raf ya nın en il ginç ko nu la rın dan bi ri olan fır tı na lı ha va
dan. 
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G İ R İ Ş

OH, BU HİD RO ME TE OR MUY DU?

EVET, KÜ MÜ LÜ NİM BUS BU LUT LA RI 
BİR NOK TA DA BİR LE Şİ YOR

YA⁄ MUR 
YA ⁄A CAK 

Gİ Bİ!

EVET, KA RA BU LUT LAR 
TOP LA NI YOR.

Bun lar ne den bah se di yor, Tan rı aş kı na? Ka ba ca söy le
mek ge re kir se pek sı kı cı ko nu lar de ğil. Sı ra dan in san la rı bu 
du ru mu şöy le ifa de eder ler:



Fır tı na nın ka pı nız da olup ol ma dı ğı nı an la mak is ti yor sa nız 
aya ğa kal kıp te le viz yo nu bi le aç ma nı za ge rek kal ma dan şu 
ba sit de ne yi ya pın. An ne ya da ba ba nı za tat lı tat lı gü lüm se
yin ve on lar dan öde vi ni ze yar dım cı ol ma la rı nı is te yin. Böy le 
bir is tek te bu lun du ğu nuz da he men si ze yar dım et mek is te
ye cek ler dir. On la rı bir kaç da ki ka dı şa rı ya gön de rin ve son ra 
tek rar içe ri ça ğı rın. On la ra dik kat le ba kın.

Eğer üç so ru nun ce va bı evet se, fır tı na lı ha va yak la şı yor 
de mek tir.

İş te bu ki tap ta oku ya cak la rı nız tam da si zin an la ya ca ğı nız 
dil den.

FırtınalıHavabir tre ni yol dan çı ka ra bi le cek ka dar sert 
ese bi lir, bir ka sa ba yı se le bo ğa bi lir, ağaç la rı kök le rin den 
ede cek ka dar rüz gâr lı ola bi lir. Kor kunç tra je di ler den ha yat ta 
kal ma mü ca de le le ri ne bu ki tap her ke se hi tap edi yor. Fırtı
nalıHava’da; 
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EMM, TE ŞEK
KÜR LER!

ÇIL GI NA MI DÖN MÜŞ LER?

RÜZ GÂR DA MI KAL MIŞ LAR?SI RIL SIK LAM MI OL MUŞ LAR?
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*ME TE ORO LO Jİ UZ MA NI CO⁄ RAF YA CI 
YE Rİ NE KUL LA NI LAN GÜ ZEL BİR 

İSİM DİR, TIP KI BE NİM Gİ Bİ, 
       MO NA

ÇOK E⁄ LEN CE Lİ 
DE ⁄İL Mİ?

Şim şek çarp ma nın na sıl bir duy gu bir ol du ğu nu,

Öl dü rü cü hor tu mu ta kip et me nin yol la rı nı,

Bir ka sır ga nın ‘içi ne’ doğ ru uç ma yı,

Ger çek bir me te oro lo ji uz ma nı gi bi ha va du ru mu nu tah
min et me yi,

BA NA NE OL DU?



Coğ raf ya nın o ka dar da sı kı cı ol ma dı ğı nı öğ re ne bi lir si niz. 
As lın da çok da he ye can ve ri ci dir. Za ten siz de oku yun ca 
gö re cek si niz.
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Tro pik fır tı nay la sü rek li ya şa dı ğı nı zı dü şü nün. 500 mil yon 
in sa nın ya şa dı ğı gi bi. Ya şam la rı bel li ara lık lar la dün ya da ki en 
fır tı na lı ha va lar yü zün den al tüst olu yor. Dün ya nın en yok sul 
in san la rı her şey le ri ni, ev le ri ni, mal la rı nı, ai le le ri ni kay bet
me nin na sıl bir şey ol du ğu nu bi li yor lar. Or ta Ame ri ka hal kı 
1998’de mey da na ge len Mitch Ka sır ga sı’yla mah vo lan ha yat
la rı nı ye ni den kur ma ya ça lı şı yor lar. Aşa ğı da kor kunç tra je di
den sağ ka lan lar dan bi ri ya şa dı ğı ina nıl maz ola yı an la tı yor…
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Hon du ras, Or ta Ame ri ka

Ekim, Ka sım 1998

BenimadımLauraIsabelArriola.Benbiröğret
menim.Enazındanöyleydim.Artıkburalardapek
okulyok.EşimleveçocuğumlaAguannehriciva
rındakiküçükbirköyevindeyaşıyordum.

Amaartıkoradayaşamıyoruz.

Per şem be, 29 Ekim

Olanlarkorkunçtu.Benimiçinanlatmasıçokzor.
Amadeneyeceğim.Fırtınageldiğinde,sularacayip
yükseldi.Denizsularıyükselerekköyübastı.

FIRTINAÖLDÜRÜCÜ
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Evlerinçoğusularınaltındakaldı.

Bizim ev denize çok yakın olmasına rağmen,
dalgalarbirazgeçgeldi.Ben,eşimveçocuklar
yan komşunun evinin çatısına çıktık. Orada
güvendeolacağımızıdüşünmüştük.Amadeğildik.

Sular geldi ve evimizi sildi süpürdü.Nihayet
birtekneyebinebildik.Amahavaöylerüzgâr
lıydıki,dalgalaryükseldivebizsürüklendik.
Oandanitibarenbirdahaçocuklarımıveeşi
migörmedim.

Bendenizedoğrusürüklendim.Sıkı sıkıhâlâ
oğlumu tutuyordum. Ama sular kollarımdaki
tümgücüaldıvebenioğlumdanayırdı.Daha
fazla anlatamayacağım, neredeyse ağlayaca
ğım.Suda kalmaya çalıştım, böylece her şeyi
görebiliyordum.Sonrayüzdüm,yüzdüm.Oğlumu
kurtarmayaçalıştım.Birarafarkettimki,
hâlâsuyunüzerindeydim.Suyunaltınasürük
lendim ve boğulacağımı düşümdüm. Ölmek ve
oğlumlaolmakistiyordum.Sonrabirdalgabeni
ittivedenizindışınadoğrusürükledi.
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Bazıağaçdallarınıtuttumveonlardanbirsal
yapmayaçalıştım.Elimdengeldiğikadartutun
maya çalıştım. Elimin altındaki her şey kayıp

gidiyordu.Birçokölühayvan
ve ölü bir çocuğun cansız
bedeninigördüm.Amabenim

çocuğum değildi. Ne yaparsam yapayım su beni
sürüklüyordu.Kalbimküt
küt atıyordu. Tam bir
kâbustu. Su kararmıştı,
soğuktu.Çokkorkmuştum.

Yemekiçinananasveportakal;içmekiçinHindistan
cevizindensütbulmayıbaşardım.Günlerbuşekilde
geçiyordu,amaortalardakimseyoktu.Tümgöre

bildiğimdenizvegökyüzüydü.
Geceleri aya bakıyordum.
Hiç kara parças görmedim.
Deniz fırtınalıydı ve beni
saldadevamlısarsıyordu. 

Dalgalarüzerimdenboşalıyordu.Vebenboğula
cağımıdüşündüm.



14

Kimse yoktu. Tek başınaydım. Bazen çocukla
rıylakonuşuyor, uyumaları için onlara şarkılar
söylüyordum.Bu,benionlaradahadayakınlaş
tırıyordu.Bazentümgeceboyuncaağlayıpbağı
rıyordum.Devamlıağladımdaağladım.Amahep
yalnızdımvekimsebeniduymuyordu.

4 KA SIM ÇAR ŞAM BA
AL TI GÜN SON RA

Birgünküçükbirördeksalımadoğruyüzdüve
onunlakonuşmayabaşladım.

“Yaşadığımı içeren bir mesaj gönder” dedim
küçük ördeğe. “Beni halkıma kavuştur. Beni
kıyıyagötür.”Dahasonraağlamayabaşladımve
şöylededim:“Niçinbenigötürmüyorsun?Seninle
uçabilirim?”KurtulmakiçinTanrı’yaduaettim.

Tanrıbeniduymuşolmalı.
Bilmiyorum. Tüm bildiğim
dualarımın karşılıksız kalma
dığıdır. Uyuya kalmıştım ve

rüyamdaçocuklarımıgörüyordum.
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Keşkeonlarıtekrargörebilsemvesarıpsarma
lasam…Sonrayukarıbaktımveçokhızlıgeçenbir
uçakgördüm.Ardındanbirhelikoptergeldive
helikopterdeninenadam
aşağıyainipbenialdı.
Onaşöylededim:
“Tanrı’yaşükür
benikurtardınız.”

Şimdineyapacağımıbilmiyorum.
Gidecekhiçbiryerimyok.
Fırtınadaherşeyimikaybettim.

Dahasonra...
La ura Isa bel’i İn gi liz Do nan ma sı’ndan bir yet ki li kur tar dı. 
As lın da Do nan ma 30 ki şi lik mü ret te ba tıy la fır tı na da kay
bo lan bir ya tı arı yor muş. Gö rev li ler de niz de bi ri ni gör dü ğü
nü söy le miş ler. Gö rev li ler La ura Isa bel’in hâ lâ ya şa dı ğı na 
ina na ma mış lar. Ka ra ip le re doğ ru sü rük len miş ti. So ğuk tan 
tit ri yor du. Şok için dey di. Cid di bir ya ra sı nın ol ma ma sı çok 
şa şır tı cıy dı. 



Ba şın dan ge çen le ri an lat tı ğın da göz yaş la rı nı tu ta mı yor
du. Ce sa re ti göz ka maş tı rı cıy dı. Bir gö rev li şöy le de di: “Bu 
şart lar da ayak ta kal mak ke sin lik le ina nıl maz. Yir mi yıl dır 
bu işi ya pı yo rum. Ha ya tım da hiç böy le bir şey gör me dim. 
La ura Isa bel’in eşi ben ze ri yok. 

MitchKasırgasıHakkındaBeşGerçek
1. Mitch Kasırgası, Karayip Denizi’nde 22 Ekim 1998 tari
hinde doğdu. Bir hafta süren ve Orta Amerika’yı dağıtan 
ilerleyişi boyunca Nikaragua, Honduras, El Salvador ve 
Guatemala’yı ziyaret etti.  Sebep olduğu yıkımla arkasın
da trajik bir iz bırakan Mitch Kasırgası, 6 Kasım’da Atlas 
Okyanusu’nda son buldu.

2. Mitch Ka sır ga sı son 200 yıl dır böl ge yi vu ran en kö tü 
fır tı nay dı. Rüz gâ rın se si in sa nın ku lak la rı nı de li yor du ade ta. 
Kur tu lan lar dan bi ri şöy le de di: 
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ABD
AT LAN TİK

OK YA NU SU

MEK Sİ KA
MEK Sİ KA
KÖR FE Zİ

MITCH
KA SIR GA SI

KA RA Y İP  DE  N İ  Zİ
HON DU RAS

GU ATE MA LA

EL SAL VA DOR

KOS TA Rİ KA

Nİ KA RA GUA PA NA MA KO LOM Bİ YA



3.Bin ler ce in san öl dü. Mil yon lar ca in san ev siz kal dı. Mitch 
Ka sır ga sı yü zün den şeh rin ya rı sı su lar al tın da kal dı. Çift lik le
rin üç te bi ri vi ran ol du. Baş kent Te gu ci gal pa ne elekt rik ne 
su var dı, hiç bir şey yok tu. Bar dak tan bo şa nır ca sı na ya ğan 
yağ mur in san la rı can lı can lı gö men ölüm cül se le ve ça mur 
der ya sı na se bep ol muş tu. Köp rü ler ve yol lar da fe la ket ten 
na si bi ni al mış lar dı. Or ta Ame ri ka’nın en yo ğun yol la rın dan 
bi ri olan PanAme ri can Oto ba nı aşa ğı da gör dü ğü nüz gi bi 
çök müş tü. 

4. Ge le cek se fer bir muz yer ken, ne re den gel di ği ne dik
kat edin. Mitch Ka sır ga sı’ndan ön ce bü yük ih ti mal le Or ta 
Ame ri ka’dan ge li yor dur. Böl ge nin en de ğer li pi rin ci, mu zu 
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SAN Kİ BİR TÜ NEL DEN 
BİN LER CE EXP RESS 
TREN GE Çİ YOR DU.



ve kah ve si fır tı na da su lar al tın da kal mış tı. Tar la lar ça mur 
der ya sı na bat mış tı. Ev le ri ni kay be den in san lar iş le ri ni de 
kay bet miş ti. 

5. Mitch Ka sır ga sı çok cid di bir fır tı na de ğil di. As lın da 
Hon du ras’ı vu ra na ka dar sa de ce tro pik bir fır tı na ola rak 
sı nıf lan dı rı lı yor du. Pe ki, dün ya nın bu par ça sı na na sıl bu 
ka dar ölüm cül dar be in dir miş ti? Se bep ler den bi ri yağ mur
du. Di ğe ri çift çi le rin yıl lar dır mah sul ve ot lak alan ya rat mak 
için ağaç la rı kes me siy di. Top ra ğı tu tan bir şey ol ma yın ca 
yağ mur her ta ra fı sil di sü pür dü. Hâl bu ki mah sul et mek için 
top ra ğa ih ti yaç la rı var. Tam bir kı sır dön gü…
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ÇİFT Çİ LE RİN DA HA ÇOK MAH
SÜ LE İH Tİ YAÇ LA RI VAR.

İN SAN LAR İS TE DİK LE Rİ ÜRÜ
NÜ EL DE EDE MEZ LER!

KÖK LE Rİ OL MA YAN TOP
RAK SÜ RÜK LE NİR!

ÇİFT Çİ LER MAH SÜL YE TİŞ TİR MEK 
İÇİN TOPRA ⁄I SÜ RÜ YOR LAR


