Danny Kaye Anısına
Danny Kaye,"Ben çocukların petrolden daha güçlü, nehirlerden daha güzel ve bir ülkenin
sahip olabileceği tüm doğal kaynaklarından daha değerli olduğuna
inanıyorum.Hayatımda beni en çok memnun eden şeyin UNICEF için yaptığım işler
olduğunu düşünüyorum," demişti.
Kaye dünyanın en çok sevilen komedyenlerinden biriydi.
Aynı zamanda UNICEF'in ilk ünlü temsilcisi idi ve 1954
yılından başlayarak 1987 yılındaki ölümüne kadar
UNICEF iyi niyet elçisi olarak çalıştı. Ve tekrarı çok zor bir
eyleme damgasını vurdu.
UNICEF için Milyonlara Seslendi
Kaye'in UNICEF'le ilişkisi az kalsın başlamadan sona
eriyordu. 1953 yılında uçakla Londra'dan New York'a
gidiyordu. Uçağın motorlarında yangın çıktı. Aynı uçakta o
zamanki UNICEF Genel Direktörü Maurice Pate vardı.
Maurice Pate hem İrlanda'ya geri dönüş hem de New York'a gidiş sırasında Kaye'in
yanında oturdu ve ona uçuş boyunca UNICEF'i anlattı.UNICEF'in sorunlarından birinin
tanıtım olduğunu ve belki de Kaye'in bu konuda yardımcı olabileceğini söyledi.
Sonuç olarak Paramount Pictures firmasıyla 'Görev: Çocuklar' adında bir belgesel
hazırlandı. Belgeselin konusu Kaye'in Myanmar, Hindistan, Endonezya, Kore, Tayland,
ve Japonya'daki proje çalışmalarını izlemek üzere çıktığı turnenin kayda alınması idi. Bu
filmin 100 milyonu aşkın kişi tarafından izlendiği tahmin ediliyor.
Bu olağanüstü bir adanmışlık örneği idi. Daha sonraki 33 yıl içinde Kaye tüm dünyayı
gezerek konuşmalar yaptı, gösteriler sergiledi, özel günler için düzenlenen etkinliklerde
sunuculuk yaptı ve kamuoyunu çocukların ihtiyaçları konusunda bilgilendirdi. Bu rolde
öncülük yaptı ama iyi niyet elçisi olarak onun kadar başarılı olmak çok zor. Örneğin,
'UNICEF için Oyun veya İkram' kampanyası sırasında kendi kullandığı uçakla yaptığı
gezilerle çocukları gönüllü çalışmalar yapmaya davet etti. 1975 yılında en son yaptığı bir
dizi gezi ile yalnızca 5 gün içinde ABD'de 65 ve Kanada'da 5 kente uğrayarak Dünyanın
En Hızlı Uçan Komedyeni sıfatıyla Guinness Rekorlar kitabına girdi.
Kaye'in dünya çocuklarının geleceği konusundaki iyimserliği ve onların geleceğinde
UNICEF'in hayatî rolüne olan inancı hiç azalmadı. 1983 yılında UNICEF Genel
Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Çocuk Sağlığı Devriminin hedeflerine ulaşılabilir. Bazen
cesaretimiz kırılsa da, bu, iyi niyetli insanların bir araya gelerek en iyiyi başarma
gayretleri ile yapılabilir. UNICEF'in çalışmaları insanlığa ve insanın üstün iradesine bir
armağandır." demişti.

Yaptıkları Sürdürülmeli
Danny Kaye (David Daniel Kaminsky) 1913 yılında New
York'un Brooklyn semtinde doğmuştu. Anne
babası Ukrayna'dan göçmen olarak gelmişlerdi. Babası
terzilik yapıyordu. Kaye, ergenlik çağında okulu bıraktı ve
New York Eyaletinin Catskills kentindeki yazlık oteller ve
kamplar zincirinde oyunculuk yaptı, deneyim kazandı.
1944 yılında, onu sinemanın en büyük komedi ve müzikal
yıldızlarından biri yapan Samuel Goldwyn'in dikkatini çekti. Kaye, televizyonda uzun bir
dönem yayımlanan 'Danny Kaye Gösterisi' adlı dizisi ile Emmy ödülü aldı ve TV'de de
çok başarılı olduğunu kanıtladı.
Danny Kaye'in hem bir komedyen hem de çocuklar için kampanyalara katılan bir kişi
olarak yaptıkları sürdürülmeli.

