Peter Ustinov Anısına
“Benim en büyük şansım pek çok şapkam olmasıydı: aktör, romancı, oyun yazarı,
yönetici, yorumcu ve diğerleri. 'Diğerlerinin' arasında beni en çok mutlu eden ise 30 yıl
önce başladığım ve tüm dünyadaki çocukların haklarını koruyan UNICEF'i desteklemek
için yaptığım çalışmalardı. “
Bir Rönesans Adamı ve UNICEF İyi Niyet Elçisi Sir
Peter Ustinov'un hayırseverlik alanında başardıkları
ve 35 yıl boyunca UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak
emsalsiz bir biçimde geniş kitleleri etkileyen
çalışmaları hiç unutulmayacak. Özellikle de onun
UNICEF'le işbirliği sayesinde yaşamları doğrudan
etkilenen milyonlarca çocuk onu unutmayacak.
Sir Peter 1921 yılında Londra'da doğdu. Rus, Alman, Fransız ve İtalyan kökenleriyle
ailesi tam bir kültürel çeşitlilik örneği idi. Atalarının bu çeşitliliği onun için her zaman bir
gurur kaynağı idi. Geçmişinden söz ederken “Benim Birleşmiş Milletler gibi bir kuruluşa
bağlılığım doğuştan…” derdi.
Mükemmel bir İyi Niyet Elçisi idi; dünyanın çeşitli ülkelerindeki çocuklarla beraberken
doğal bir rahatlık içindeydi.
Bir aktör, yapımcı, oyun yazarı, romancı ve öykücü olarak uluslararası ünü yanında
UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak da seçkin bir yeri vardı.
Sir Peter 1968 yılında İyi Niyet Elçisi olarak atandı ve bu gönüllü görevi büyük bir zevkle
yaptı. UNICEF adına diğer pek çok ülkenin yanı sıra Çin'e, Rusya'ya, Myanmar'a,
Kamboçya'ya, Kenya'ya, Mısır'a ve Tayland'a gitti ve çocuk haklarının tanınması için
hükümetlerle en üst düzeyde görüşmeler yaptı.
UNICEF projelerinin uygulandığı ülkeleri gezdi. Örneğin 1986'da Çin'deki çocuk sağlığı
ve eğitimi projeleri gezisi televizyon için kayda alındı. 1993 yılında Rusya
Federasyonu'na yaptığı ve filme alınan iki haftalık görev gezisi sırasında ülkedeki
çocukların durumu konusunda duyarlılık yaratma fırsatı buldu. Moskova'daki, Saint
Petersburg'daki ve diğer kentlerdeki okullarda, hastanelerde, sığınma evlerinde ve bakım
merkezlerinde yaşayan istismara maruz kalmış çocuklar, özürlü çocuklar, sokak çocukları
ve çevresel afetler nedeniyle hayatları solmuş çocuklarla birlikte oldu.
Sir Peter UNICEF'i temsilen çeşitli uluslararası televizyon programlarına katıldı ve
kendine özgü o eşsiz tarzıyla rol aldığı çeşitli radyo ve televizyon reklamlarıyla ödüller
kazandı. Pek çok filminin prömiyerlerinin geliri UNICEF Milli Komitelerine aktarıldı. Uzun
yıllar süren İyi Niyet Elçiliği boyunca medyada yaptığı mülâkatlarıyla, tanıtım ve fon

toplama etkinlikleriyle Milli Komitelere
destek verdi.
Sir Peter'in yaşam boyu başardıklarının
hepsine tam hakkını vermek çok zor. Sir
Peter çeşitli oyunlar, kitaplar ve film
senaryoları yazdı, 40 filmde ve 14
oyunda başrol oyuncusu idi. 8 film, 8
oyun ve 10 opera yönetti. Yaptığı 8 plak
en çok satanlar listesinde idi, kendi
radyo programında başroldeydi, tüm
dünyada düzinelerle televizyon programına katıldı ve pek çoğunu naklen verdi.
Sir Peter'in, tüm yaşamı süresince, meslekî anlamda azımsanmayacak bir ödül ve şeref
listesi oluştu. Bunların arasında En İyi Aktör Akademi Ödülü (Oscar) (1961'de Spartaküs
ve 1964'te Topkapı) ve sayısız Akademi Ödülü (Oscar) adaylıkları, Emmy ödülleri, bir
Grammy, Britanya İmparatorluğu “Sanata Hizmet” Üstün Nişanı var. Ayrıca 1989 yılında
Güzel Sanatlar Akademisi ve Fransız Enstitüsü Yabancı Üyesi seçilerek Fransa'da da
onurlandırıldı.
Haziran 1990'da sanatsal ve hayırsever alanlardaki başarılı çalışmaları nedeniyle Kraliçe
II. Elizabeth tarafından Britanya İmparatorluğu En Üstün Hizmet Nişanı ile ödüllendirildi.
Barış Köprüleri:
Sir Peter parlak meslek hayatı süresince ün ve şöhret peşinde değildi. Onun başlıca
amacı Doğu, Batı, Kuzey ve Güney ile nesillerin birbiri arasında dostluk ve anlayış içinde
yaşamasına yardımcı olmaktı.
Onun yaptıkları yaşamlarına bir biçimde katkı yaptığı milyonlarca kişiye ilham kaynağı
olacak.
Sir Peter ardında bir oğul ve üç kız ile eşi Lady Hélène'i bıraktı.

