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Güney Afrika’da Kenya Dağı’nın eteklerindeki bir köyde,
küçük bir kız annesiyle birlikte tarlalarda çalışırdı. Bu
kızın adı Wangari idi.

• • •

I ein landsby ved foten av Mount Kenya i Aust-Afrika
arbeidde ei lita jente saman med mor si på åkeren.
Wangari heitte ho.
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Wangari dışarıda olmayı çok severdi. Ailesinin yiyecek
bahçesinde, büyük keskin bıçağıyla toprağı kazar, küçük
tohumları sıcak toprağın içine bastırırdı.

• • •

Wangari var glad i å vera ute. Familien hadde ein
kjøkkenhage. Der vende ho grønsakshagen med
macheten sin. Ho stakk små frø ned i den varme jorda.
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Onun için günün favori zamanı, güneş batışından hemen
sonrası idi. Hava bitkileri göremeyecek kadar çok
karanlık olduğu zaman, Wangari eve gitme zamanının
geldiğini anlardı. Eve giderken, tarlalar boyunca dar
patikalardan geçer, nehirleri aşardı.

• • •

Ho syntest den beste tida på dagen var rett etter
solnedgang. Når det vart for mørkt til å sjå plantene,
visste ho at det var på tide å gå heim. Ho gjekk langs
smale stiar på markene og over bekkar på vegen sin.
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Wangari 2011 de öldü, ama biz onu güzel bir ağaç
gördüğümüz her zaman anımsayabiliriz.

• • •

Wangari døydde i 2011, men vi kan tenkja på henne kvar
gong vi ser eit vent tre.
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Wangari akıllı bir çocuktu ve okula gitmek için
sabırsızlanıyordu. Fakat, annesi ve babası ondan evde
kalmasını ve onlara yardım etmesini istiyorlardı. Yedi
yaşına geldiğinde, büyük erkek kardeşi Wangari’nin
okula gitmesi için ailesini ikna etti.

• • •

Wangari var ei flink jente og ville gjerne byrja på skulen.
Men mora og faren ville at ho skulle vera heime og
hjelpa til. Då ho vart sju år, overtalte storebroren mor og
far til å la henne få gå på skulen.
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Wangari çok çalıştı. Dünyanın her yerindeki insanlar
bunu dikkate aldılar, ve ona çok ünlü bir ödül verdiler. Bu
ödül Nobel Barış Ödülü olarak adlandırılıyor, ve Wangari
bu ödülü almış ilk Afrikalı kadındı.

• • •

Wangari hadde arbeidd hardt. Folk over heile verda la
merke til det og dei gav henne ein berømt pris. Han vert
kalla Nobels fredspris. Ho vart den første afrikanske
kvinna som fekk han.
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O, öğrenmeyi sevdi! Wangari, okuduğu her kitapla daha
fazla, daha fazla şey öğrendi. Okulda o kadar iyiydi ki;
Amerika Birleşik Devletlerin’de okumak için davet aldı.
Wangari çok heyecanlanmıştı! O, dünya hakkında daha
fazla şey bilmek istiyordu.

• • •

Ho likte å læra! Wangari lærde meir og meir for kvar bok
ho las. Ho vart så flink på skulen at ho vart invitert til å
studera i USA. Wangari vart så glad! Ho ville læra meir
om verda.
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Zaman geçtikçe, ormanda yeni ağaçlar büyüdü, ve nehir
tekrar akmaya başladı. Wangari’nin mesajı Afrika
boyunca yayıldı. Bugün, milyonlarca ağaç, Wangari’nin
tohumlarından büyümekte.

• • •

Tida gjekk og dei nye trea voks og vart til skog, og det
kom vatn i elvene igjen. Historia om Wangari spreidde
seg over heile Afrika. I dag er det millionar av tre som
har vakse opp frå Wangaris frø.
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Amerika üniversitesinde, Wangari bir sürü yeni şeyler
öğrendi. O, bitkiler ve bitkilerin nasıl yetişeceği alanında
okudu. Ve nasıl büyüdüğünü anımsadı: erkek kardeşiyle
güzel Kenya ormanlarının ağaçlarının gölgesinde oyunlar
oynamalarını.

• • •

Wangari lærde mykje nytt på det amerikanske
universitetet. Ho studerte planter og korleis dei veks. Og
hugsa korleis ho hadde vakse opp sjølv: i leiker og spel
med brørne sine i Kenyas vene skogar.
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Wangari ne yapacağını biliyordu. O, kadınlara tohum
halinden ağaçları nasıl yetiştireceklerini öğretti. Kadınlar
bu ağaçları sattılar, ve parayı ailelerine bakmak için
kullandılar. Kadınlar çok mutlulardı. Wangari, onlara
güçlü hissetmeleri için yardım etmişti.

• • •

Wangari visste råd. Ho lærde kvinnene å planta tre ved å
så frø i jorda. Kvinnene selde trea og brukte pengane til
beste for familien sin. Dei vart veldig glade. Wangari
hadde fått dei til å føla seg sterke og mektige.
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Daha çok öğrendikçe daha da farkına vardı ki o
Kenya’nın insanlarını çok seviyordu. Onların mutlu ve
özgür olmalarını istiyordu. Daha çok şey öğrendikçe
Afrika’daki evi hakkında daha çok şey hatırladı.

• • •

Ho skjønte ho var glad i folk frå Kenya jo meir ho lærde.
Ho ville dei skulle vera glade og frie. Og jo meir ho lærde,
desto meir hugsa ho heimen sin i Afrika.
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Çalışmalarını bitirdiği zaman Kenya’ya döndü. Ama ülkesi
değişmişti. Koca çiftlikler arazi boyunca uzatılmıştı.
Kadınların yemek yapmak için ateş yakacak odunları
yoktu. İnsanlar fakirdi, ve çocuklar açtı.

• • •

Då ho var ferdig med å studera, drog ho tilbake til
Kenya. Men landet hennar var forandra. Kjempestore
bondegardar strekte seg utover i landet. Kvinnene
hadde ikkje ved til å tenna bål for å laga mat. Folk var
fattige og born svalt.
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